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Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan'dan

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Eroğlu Holding olarak 35 yıldır Türkiye ekono-
misine ve istihdamına katkı sağlamaya, Tür-
kiye'nin üretici gücü olmaya devam ediyoruz. 
Yılların getirdiği deneyim, bilgi, cesaret ve ön-
görümüzle, klişeleri yıkmak, öncü konumu-

muzla tekstil ve inşaat sektörlerine yepyeni bir ruh ve de-
ğer yaratmak en büyük gayemiz oldu. Bu tarihsel süreçte 
imza attığımız tüm başarılar ve sahip olduğumuz tüm 
değerler, hizmet verdiğimiz sektörlerde ilham verici oldu. 
35 yıl önce kurulan Eroğlu Holding bugün, tarladan top-
lanan pamuktan ipliğe, iplikten denim kumaşa, konfeksi-
yona ve ürünün son tüketici ile buluştuğu mağazacılığa 
kadar uzanan tekstil zincinin tüm halkalarında var olan 
tek grup olarak bizlere büyük bir gurur yaşatıyor. Yıllık 
üretim miktarı 17 milyon adete ulaşan Eroğlu Giyim'in, 
Çorlu, Aksaray ve Mısır lokasyonlarındaki fabrikaları yurt 
içi ve yurt dışında birçok global markaya hizmet verme-
ye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Aksaray fabri-
kamıza yapılan yatırımı ve üretim kapasitemizi arttıra-
rak Eroğlu Giyim Aksaray fabrikamızı Türkiye genelinde 
merkez üretim tesisimiz haline getireceğiz. Öte yandan 
COLIN'S markamızla, Türk markalarının tanınırlığı ve bilir-

liğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gelecek dönem-
de Cezayir, Tunus, Fas ve Mısır yatırımları ile öne çıkacak 
olan markamız, bu pazarlardaki ilk mağazasını önümüz-
deki aylarda Fas'ta açacak. 
Eroğlu Gayrimenkul olarak, hayata geçirmekten büyük 
gurur duyduğumuz Skyland İstanbul'da rezidans ve ofis 
satışlarının yüzde 83'ünü tamamladık. Ayrıca projemizde 
yaşamın yeni yıl itibariyle başladığını müjdelemek iste-
rim. Kalan konut ve ofislerin kısa sürede biteceğini ön-
görüyoruz.
100'ün üzerinde mağazasıyla ev ve ofis tasarımına yö-
nelik özel tasarım ürünlerin satışa sunulacağı yeni alışve-
riş merkezi HOM Design Center ise, bu yılın ilk yarısında 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
Bir Türk şirketinin globalleşme yolunda attığı başarılı 
adımları gözler önüne seren bu 35 yıllık serüven, doğru 
stratejiler, inançla ve kararlılıkla şekillendi. Bundan sonra 
da aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ederek siz-
lerle birlikte holdingimizi daha ileri noktalara taşıyacağız. 
Bu süreçte her zaman yanımızda olan sizlere, verdiğiniz 
emek ve desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, 
nice başarılara birlikte ulaşacağımız bir gelecek diliyorum. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Merhaba,

HAKAN GENÇ
Eroğlu Gayrimenkul Pazarlama 
ve Kurumsal İletişim Müdürü

Editörden

Baharın enerjisiyle hazırladığımız yepyeni 
sayımızla sizleri bir kez daha selamlamanın 
sevincini yaşıyoruz. Geçtiğimiz sayıdan bu 
yana Eroğlu olarak pek çok yeni işe imza 
attık. Eroğlu Gayrimenkul’ün Seyrantepe’de 

yükselen ve İstanbul’da yatırımın yönünü değiştiren 
projesi Skyland İstanbul’un rezidanslarını teslim ettik. 
Üstelik hemen teslim avantajıyla sunulan bu rezidanslara, 
ödemeye 2019’da başlayarak sahip olmayı mümkün 
kılan kampanyamıza start verdik. İstanbul’un merkezinde, 
metroya yürüme mesafesindeki Skyland İstanbul’da 
rezidanslar faizsiz 84 ay 4.400 TL taksitle, ofisler ise 
faizsiz 60 ay 8.800 TL taksitle. Ev ve ofis dekorasyonuna 
yönelik 100’den fazla mağazayı bir araya getirecek Hom 
Design Center’ın 2018’in ilk yarısı bitmeden açılmasıyla bu 
projemiz de değerine değer katıyor olacak. Diğer yandan, 
rezidans ve ofislerde satılma oranı % 83’ü buldu bile.
Gayrimenkulün yanı sıra, Eroğlu olarak bize heyecan 
veren deneyimlerden bir diğeri, Güney Afrika’da ger-
çekleştirdiğimiz LOFT Jeans SS’18 koleksiyon çekimleri 
oldu. LOFT Jeans olarak bu sezonun mottosu “Cesaret” 
olarak belirlenmişti ve bu düstur tasarımdan tanıtıma 
her aşamaya yansıtılmaya çalışıldı. Bir erkek aslan, iki 
çita ve bir zebra ve elbette mankenlerimizle gerçekleş-
tirilen çekimlerde vahşi hayatın güzelliği, kendine hayran 

bırakıyor. COLIN’S ise 14 Şubat’a özel koleksiyonuyla pek 
çok kişinin “Ne hediye alacağım?” sorusuna cevap verdi. 
Özellikle erkek koleksiyonundaki non-denim pantolonlar, 
hem şık hem de içinde rahat hissettirecek hoş bir 
alternatif olarak öne çıktı.
Gelelim her sayıda ciddi bir emekle ortaya çıkardığımız 
Eroğlu Haber dergimize... Dergide son derece ilgi çekici 
bulacağınızı düşündüğüm konu, pasif evler konusu 
oldu. Pasif evler üstün yalıtım ve sürdürülebilir enerji 
çözümleriyle neredeyse sıfır enerji tüketerek konforlu 
bir şekilde yaşayabildiğiniz, çevreye duyarlı bir yapı türü. 
Türkiye’de ve dünyada pek çok başarılı örneğe sahip 
pasif evlerin gelecekte sayıca artması bekleniyor. İlk 
altyapı yatırım maliyeti biraz yüksek olsa da pasif evler 
faturaları neredeyse sıfırlayarak uygun bir süre dahilinde 
yatırımınızı amorti ediyor.
Bahara özel hazırlanan bu sayıda, bu mevsimde en doğal 
ve lezzetli haliyle bulabileceğiniz sebzelerle hazırlanacak 
atıştırmalık, zeytinyağlı ya da meze türevi yiyeceklerin 
tarifini de paylaştık. Bahar alerjilerini mercek altına aldık 
ve çocuklu evlere birkaç dekorasyon önerisi sunduk. 
Kraliyet aileleri üyelerinin milyonlarca dolara malolan 
şaşaalı evlilik törenlerine de göz atmayı unutmayın.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...
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“ÖZ”ÜNÜZ  
“GÜR”LESİN

Dr. İlhami FINDIKÇI
Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
(Değer Danışmanlık YKB)
ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

Bırakın özünüz gürce ifade etsin kendisini 
ancak o zaman özgür olursunuz. Toplumsal 
ahlakın zayıfladığı, kolektif kötülüğün yayıldı-
ğı günümüzde iyilik potansiyelimizi sergile-
yememek temel bir insani sorun olarak öne 

çıkıyor. Bunun en büyük nedeni, insan olarak özümüzden 
uzaklaşmamızdır. Evet, sınırlarını bilemediğimiz ve garip 
olduğumuz bu âlemde özümüzle barışımızı bozan engeller 
çoğaldıkça kendi gerçeğimize yabancılaşıyor, biz olmaktan 
çıkıyoruz. 
İnsan, iyilik ve kötülük potansiyeline sahip olarak dünya-
ya gelir. Hamurunda her iki eğilimin olması insanın ihtiya-
cındandır. Zira iyiliğin göstergesi olan ahlak, merhamet, 
vicdan, adalet, yardımseverlik, samimiyet gibi davranışlar 
kadar kötülüğün göstergesi olabilecek şiddet, kin, isyan, 
kıskançlık, öfke gibi davranışlara da hayatla mücadele için 
ihtiyacımız var. Ancak sorun, uygun yerde doğru davranışın 
sergilenmesini sağlayan iradenin zayıflamasıdır. Bir insanı 
o insan yapan öz değerlerden uzaklaşması, davranış te-
razisinin şaşmasına ve iradenin zayıflamasına yol açıyor. 
Bugün dünyada yaşadığımız tam da budur. Düşünün ki 
bir yanda su ve ekmek bulamadığı için ölen, diğer yanda 
maddi varlığın tatminsizliği sonucu kendine kıyan insanlar 
aynı yeryüzünü paylaşıyorlar.

Kendinden Uzaklaşmanın Gurbeti
Bireysel psikolojiyle ilgilenen filozof ve bilim insanları, 
insanı insan yapan öz değerlerden uzaklaşmanın, ruh sağ-
lığını bozduğunu tarih boyunca söyleye gelmişler. Esasen 
birey, kendisini insan yapan ruh öz değerlerinin deneti-
minden çıkıp maddi değerlerin denetimine teslim oldukça 
uyum sorunları da artıyor. Kendisine yabancılaşma ile baş-
layan uyumsuzluk, yakın çevre ve dünyadan uzaklaşmaya 
kadar gidebiliyor. Şu halde insanın öz varlığının evrensel 
değerleri ile küçük yaşlardan itibaren yeniden buluşmak 
zorundayız. 
Yakın zaman bilim adamlarından Piaget ve Kohlberg, ço-
cuğun ahlaklı doğmadığını, ahlak gelişimini toplumdan 
öğrendiğini savunmuşlar. Bu kısmen doğrudur. Zira insan 
içine doğduğu toplumun kültüründen etkilenir ve evren-
sel doğruları öğrenir. Diğer yandan her çocuğun doğuştan 
kendisine has yatkınlık, potansiyel ve eğilimlerle geldiği 

artık bilinmektedir. Ancak buradaki kritik nokta şudur: Ço-
cuğun doğuştan kendisine has olarak getirdiği iyilik potan-
siyeli gibi toplumun insani değerleri yaşama alışkanlığı da 
zayıf ise çocukta bu değerlerin yerleşmesi kolay olmaya-
caktır. Bugün sevginin şiddetle amansız savaşı biraz da 
bundandır.    
İnsanı, inanan bir canlı olarak gören kutsal dinler, bireyin 
kendi özüne yönelerek kendisini var eden güçle buluş-
masını, hayatın temel amacı olarak görürler. Yani ki var 
olmanın yegâne şartı, insanın özünde kaybolarak kendisi 
üzerinden çevresine, eşyaya, canlılara ve âleme ulaşma-
sıdır. Üstat Nurettin Topçu’nun ifadesiyle; “Kendi dışımızda 
nereye koşarsak gurbette kalırız”.  Evet, günümüz insanı 
kendisinden uzaklaşmanın gurbetini yaşıyor. 

Acılara Kardeş Olmak
Maddi hâkimiyet çabası, kazanma, sahip olma ve tüket-
me hırsı vazgeçilmez biçimde artan birey, diğer insanların 
acılarına kardeş olamıyor. Kendi ezeline yönelmeyen insa-
nın, hayatındaki sevgi tohumlarını yeşertmesi zor olacak, 
yaşam enerjisi azalacaktır. Bugün her fırsatta insanların 
kendi öz geçmişlerini hatırlatan olaylara, mekânlara, nes-
nelere koşmalarının bir nedeni de budur. İnsanlar, kendi öz 
geçmişleriyle kopuk olmanın telafisine yöneliyorlar. 
Günümüz hız çağında insanı insan yapan temel duygula-
rı, başkasının özgürlük alanını kısıtlamadan yaşamak ciddi 
bir çaba gerektirir. Unutulmamalıdır ki insan, özünden 
uzaklaşmamak için kendi hakikatine yol almak zorunda-
dır. Özüne doğru yol almanın, geçmişte kalmak, geçmişi 
tekrar etmek, gelişmeye direnmek olmadığını özellikle 
hatırlatmak durumundayız. Aksine insanın kendine doğru 
yol alması, temel insani değerlerle yeniden buluşmak, ha-
yatın gerektirdiği bilimsel gelişmeleri yakından izlemek ve 
nihayet öz değerlerini yitirmeden, kendisini kayıp etmeden 
modern hayatın bir parçası olmaktır. İnsanın öz değerle-
rinden olan ahlak, edep, hukuk, inanç, bilim ve özgürlük gibi 
kavramların egemen olduğu modern bir hayattan söz edi-
yoruz. İyiliğin hâkim değer olduğu, dinamik bir hayat anla-
yışı ile başkasının özüne zarar vermeden öz değerlerimizi 
yaşamak, bizi bize yakınlaştıracak, dost kılacaktır. Giderek 
ağırlaşan hayatın yükünü kaldırabilmek için insani değerle-
ri içeren özümüze yolculuğumuz durmamalıdır.

İnsani Derinlik
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COLIN’S STRATEJİ GÜNCELLEME ÇALIŞTAYI
 “Kalplerimiz Bir, Hedefimiz Tek” sloganı ile 2015 yılında başlattığımız stratejik 

yönetim sürecimizin üçüncü çalıştayını İcra Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz EROĞLU 
başkanlığında 16 Mart 2018 tarihinde geniş katılımlı bir toplantı ile gerçekleştirdik. 

2020’ye giderken stratejilerimizi gözden ge-
çirdiğimiz toplantımızda, yeni hedefler de be-
lirlendi. 
Toplantımıza Dr. Yılmaz Argüden’in stratejinin 
önemini anlattığı sunumu ile başladık. Ardından 
geçmiş dönem stratejilerimizi uygulamadaki 
durumumuzu inceledik. Son olarak markamız 
ve müşterimiz ile ilgili en güncel bilgiler aktarıldı. 
Sunumların ardından yapılan grup çalışmaları-
nın ilkinde vizyonumuza ulaşmamızı sağlaya-
cak stratejiler gözden geçirildi. İkinci grup çalış-
masında ise her bir stratejiyi hayata geçirmek 
için yapılması gerekenler çalışıldı. 
Grup çalışmalarında belirlenen yeni projeleri 
hayata geçirmek için oldukça kararlı, heyecanlı 
ve istekliyiz. 
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ERS ÖRME KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ

ERS ÖRME yönetimi, "Dünya li-
deri markaların, öncelikli tercihi 
olmak", vizyonunu hayata geçir-

mek üzere stratejilerini, süreçlerini, sis-
temlerini güncellemek ve sürekli gelişim 
kültürünü kurum içinde yaygınlaştırmak 
amacıyla yeni bir projeye başlama kara-
rı almıştır. 
Projemiz, Eroğlu Holding Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Sn. Sıtkı Eroğlu ve Sn. Ümit 
Eroğlu liderliğinde 27 Şubat tarihinde 

düzenlenen bir kahvaltı organizasyonu 
ile tüm süreç liderlerine tanıtıldı. Yaklaşık 
15 hafta sürmesini planladığımız yeni 
projemizin, amacını, ana adımlarını, eki-
bini, takvimini, beklenen çıktılarını ve sü-
reç liderlerinden beklentilerimizi aktardık. 
Önümüzdeki günlerde çalışmalarına 
başlayacağımız yeni projemizin kurum 
hedeflerine ulaşmada önemli bir katkı 
sağlayacağı konusunda oldukça ümit-
vârız. 

YASEMİN SERHATLI
Strateji ve Süreç Geliştirme  
Grup Müdürü

Köşe Yazısı
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Denim kumaş üretim sektöründe hızlı 
yükselişini sürdüren DNM şirketimi-
zin süreç liderleri ile birlikte 23-24 

Şubat tarihinde "Değer Akış Haritalama" 
ve "Problem Çözme Teknikleri" eğitimi al-
dık. İki gün süren eğitimimizde grup çalış-
maları ile uygulamalar yaptık. Her bir grup 
seçtiği bir sürecin mevcut durumuna ilişkin 
işin başlangıcından sonuna kadar olan değer 
yaratan ve yaratmayan bütün adımlarını sıra-
layarak değer akış haritasını çıkardı. Daha sonra 
bu değer akış haritaları üzerinde problemleri ve israfları 
tanımladı. 
Değer akış haritalarımızı yalınlaştırmak için her bir işlem 

adımına aşağıdaki soruları sorduk. 
1. Bu işlemin cidden yapılması gerekiyor 

mu?
2. Yapılacaksa bir insanın yapması şart 
mı? Sisteme taşınabilir mi?
3. İnsan yapacaksa basitleştirilebilir mi?
Daha sonra problemler önceliklendiri-

lerek kök neden analizi yaparak aksiyon 
planları oluşturduk. 

İlerleyen günlerdeki hedefimiz bu eğitimi ku-
rum içinde yaygınlaştırarak problem çözme ekip-

lerinin sayılarını arttırmak ve her bir ekibin yıl içinde en 
az bir problem çözmesini teşvik edecek sistemleri kurmak 
olacaktır.

DNM DEĞER AKIŞ HARİTALAMA VE 
PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ

İsraf Tipleri: 
1. Aşırı Üretim
2. Stok
3. Bekleme
4. Kontrol ve Düzeltme
5. Taşıma
6. Hareket
7. Fazladan İşlem
8. Yetenekleri Kullanmamak

Problem Tanımı;
Problem, mevcut 
durum ile olması 

beklenen veya 
gelecekte olması 

istenen durum 
arasındaki farktır
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Yatırım
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Skyland İstanbul’dan  
Bahar Kampanyası
Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Skyland İstanbul’da rezidanslar, 
faizsiz 84 ay 4.400 TL taksitle, ofisler ise faizsiz 60 ay 8.800 TL taksit 
seçeneği ile İstanbul’un merkezinde akılcı bir yatırım fırsatı sunuyor. Bahar 
kampanyasından faydalanan yatırımcılar konumu ve içerdiği fonksiyonlar 
sayesinde, benzersiz bir yaşam kolaylığı sağlayan Skyland İstanbul’da ev ya da 
ofis sahibi olma şansını yakalıyor.
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E

Yatırım

Skyland İstanbul’a bahar avantajlarla birlik-
te geliyor. Satışları hızla devam eden projenin 
yüzde 83’ü satılırken, kalan konut ve ofisleri 
kaçırmak istemeyenler için avantajlı kampan-
yalara bir yenisi ekleniyor. Ev ve ofis yaşantısı-
na yeni bir bakış sunan Skyland İstanbul’da re-
zidanslar 84 ay 4.400 TL taksit ile sunulurken, 
ofisler 60 ay 8.800 TL taksit seçenekleri ile ya-
tırımcıların karşısına çıkıyor. Bahar kampanyası 
dahilinde peşinatsız sunulan rezidans ve ofis-
ler hemen teslim ediliyor. TEM otoyoluna di-
rekt bağlantısının, Cendere caddesi üzerinden 
Ayazağa ve Maslak’a çıkış imkanının ve metro 
istasyonunun hemen yanında yer almasının 
yanı sıra havaalanı, köprüler ve ana arterlere 
ulaşım kolaylığıyla Skyland İstanbul, yaklaşık 

15 bin kişiye benzersiz bir yaşam sunuyor. 

BELGRAD ORMANI MANZARASIYLA 
POZİTİF BİR YAŞAM!
1+0’dan 4+1’e kadar her ihtiyaca uygun farklı 
daire seçenekleri sunan Skyland İstanbul’da, 
ister Belgrad Ormanı’na bakmak, isterse bü-
yüleyici İstanbul manzarasını izlemek iste-
yenlere göre tasarlanan Tower Residence, 
Sky Residence ve geniş balkonlarıyla yaşam 
alanlarını büyüten Teras Evler ince detaylarla 
döşenmiş daireleri, sosyal yaşam alanlarıyla 
stresten uzak bir hayat sunuyor. 4+1’ler için 
dubleks seçeneği de bulunurken, 4+1 dub-
leks dairelerin terasları ve Sky Residence’ın 
10.000 metrekarelik özel peyzaj alanı, yeşili 
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gündelik hayatın bir parçası haline getiriyor. 
Proje, Sky Rezidans sakinlerine, akıllı ev tek-
nolojileri, restoran, fitness, wellness ve spa 
mekanlarının yanı sıra 3500 araçlık otoparkı 
ve proje alanına iki farklı giriş gibi detaylarıyla 
konforlu bir yaşam vadediyor.

GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM FAYDALA-
NAN, FERAH OFİS SEÇENEKLERİ!
Skyland İstanbul’un Tower, Loft ve Flat ofisle-
rinde, modern iş dünyasının günlük ihtiyaçları-
nı en iyi şekilde karşılayacak bölümler ve ince 
detaylar yer alıyor. Tower Ofisler, 360 derece 
manzarasıyla şehrin dört mevsimini iş alanları-
na getirirken, geniş ve istenildiği gibi tasarlanan 
yapısı, teknolojik altyapısı ve benzersiz sosyal 

olanaklarıyla, çalışma hayatını keyifli kılıyor. Tek 
katta 190 m²’den 4600 m²’ye kadar genislik 
sunan Loft Ofisler, 8 metre tavan yüksekliği ile 
ferah bir çalışma alanı yaratıyor. Skyland İstan-
bul’un üç kulesini birleştiren meydana bakan 
Loft Ofisler, çalışanlarının gün ışığından da ya-
rarlanmasına olanak sağlıyor. Toplam 7 kattan 
oluşan Flat Ofisler ise tek katta 1.100 m² alan 
sunarken,  eşsiz mimarisi, teknolojik üstünlük-
leri, lüks donatıları ve iş dünyasının merkezin-
deki lokasyonuyla Skyland İstanbul’un bir baş-
ka ofis seçeneğini oluşturuyor. Yüksek tavanları 
ile ferah çalışma ortamı sağlayan mimarisine 
ek olarak orman manzarasına bakması Flat 
Ofisleri cazip kılan ve iş yerinize prestij katacak 
önemli özellikler arasında yer alıyor. 6 bağımsız 

bölümden oluşan Loft ve Flat ofislerin her bir 
bölümünde farklı giriş, lobi, güvenlik ve doğru-
dan Gastro Court alanına çıkan asansörler gibi 
detaylar da hayatı kolaylaştırıyor. 

TASARIM DÜNYASININ YENİ EVİ HOM 
DESİGN CENTER AÇILIŞA HAZIR!
Türkiye'nin önde gelen ev ve ofis dekorasyo-
nu markalarını tek çatı altında toplayan HOM 
Design Center, Eylül ayında kapılarını açıyor. 
Mobilyadan dekorasyon aksesuarlarına, per-
deden zemin kaplamaya ev ve ofis tasarımı-
na yönelik 100’ün üzerinde mağazasıyla yeni 
alışveriş merkezi HOM Design Center, tasarım 
ve estetiği bir arada sunacak. ak. 
www.skylandistanbul.com 
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Moda

LOFT ÇEKİMLERİ VAHŞİ 
HAYVANLARIN DOĞAL ORTAMI 
SAFARİ DE GERÇEKLEŞTİ
LOFT Jeans SS’18 koleksiyon çekiminde yer alan 3 

ana temanın (Comonature, Festival in Blooms, City 
Reflections) çekimini Güney Afrika’da gerçekleştir-

dik. Bildiğiniz üzere; vahşi hayvanların doğal ortamları 
olarak kabul edilen Safari bölgesinde gerçekleştirilen bu 
çekim pek az dünya markasının gerçekleştirmeye cesa-
ret ettiği bir organizasyondur. Ancak LOFT Jeans olarak 
madem ki bu sezon mottomuzu CESARET olarak benim-
sedik, CESUR olmaktan başka şansımız yoktu.
Cesaret mottomuz kapsamında gerçekleştirdiğimiz kolek-

siyon çekimimizde birbirinden özel modellerin yanı sıra bir 
(erkek) aslan, iki çita ve bir zebra ile çalıştık. Üç gün süren 
koleksiyon çekimlerimiz öncesinde doğal ortamlarında ya-
şayan vahşi hayvanların bizlere alışması için iki gün ikişer 
saat bir arada bulunarak ön hazırlık çalışması yaptık.
Çekimler boyunca modeller ve tüm çekim ekibinin uyması 
gereken katı kurallar vardı. Neydi bu katı kurallar? Parfüm 
sıkmamak, gözlük ve takı kullanmamak… Zira parlayan 
nesnelere ve kokulara aşırı hassas olan vahşi hayvanlara 
karşı önceden bilgilendirildik. 
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Moda

Çekim süremiz oldukça kısıtlıydı çünkü her ne kadar 30 
kilo çiğ et tüketse dahi erkek aslanımızın dikkatini 2 saat-
ten uzun süre sabit tutmamız mümkün olmuyordu. 
Tabi ki bu çekimde çalışmak üzere modelleri ikna etmek 
kolay olmadı. Bir yandan LOFT markasının böylesine özel 
bir kampanya çekiminde yer almak için başvuruların ardı 
arkası kesilmiyorken, diğer yandan konsepti öğrenen 
modeller çekimser kalabiliyordu. Sonunda Güney Afrika’lı 
bayan model Danika Pienaat ve İspanyol bay model Jabel 

Balbuena ile el sıkıştık ve çekimlerimize başladık.
Cesur bir fotoğraf sanatçımız olması gerekiyordu... Son 
dönemde yaptığı moda çekimleriyle ses getirmeye baş-
layan Türk moda fotoğrafçısı Akif Çalgın bizi bir kez daha 
yanıltmadı ve modellerimizin de özverisiyle şahane ka-
reler ortaya çıktı.
Bu çekim esnasında LOFT ekibi olarak bir kez daha anla-
dık ki; insan oğlu doğada çok küçük birer öğe olarak kabul 
edilebilir, çünkü doğanın gerçek sahibi vahşi hayvanlar...
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Moda

COLIN’S’LE  
“AŞK BİZE UYAR”
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14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı 
genç çiftleri sararken COLIN’S bu 
özel günü yepyeni koleksiyon-

larla karşıladı. Jean odaklı moda ürünlerinin 
öncüsü COLIN’S bu özel günde ne giyeceğini 
bilemeyenler kadar hediye konusunda karar-
sız kalanlara da geniş seçenekler sundu. Bir-
birinden çekici ve havalı kombin alternatifle-
rinin yer aldığı koleksiyonlarda aşk formülü 
ise jean tasarımlarında gizliydi. 
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Moda
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Colin’s ile uyumu yakalayın
Sevgililer Günü’nde yaratıcı ve cool tarzın-
dan ödün vermek istemeyenler için farklı 
desen ve kesimde jean alternatifleri sunan 
COLIN’S, çiftlerin rahat tarzlarını yumu-
şacık kazaklar, son moda parka ve mont-
larla tamamladı. Özel günlerde bile sportif 
duruşundan ödün vermek istemeyenlerin 
imdadına ise suni deri ceket, sweatshirt, 
denim gömlek ve baskılı tişörtler yetişti. 
Bu unutulmaz günü romantik bir akşam 
yemeği ile taçlandırmak isteyen çiftler 
ise koleksiyonun rahat ve şık modellerini 
tercih etti. Omuz dekolteli ve volan detaylı 
triko elbise kadınların gündüzden geceye 
uzanan şıklığını tamamlarken, gömlek ve 
non-denim pantolon kombinleri erkeklere 
cool bir görünüm kazandırdı. 
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Moda

Aksesuarsız olmaz
Kendine has şıklık ve rahatlığın 
içinde fark yaratanların markası 
COLIN’S Sevgililer Günü’nde de 
hiçbir detayı atlamadı. Kadınların 
vazgeçilmezi çantaların yanı sıra, 
erkeklerin tercihi birbirinden cool 
bere ve atkı modelleriyle tarzına 
tarz katmak isteyen sevgililerin 
adresi olmaya devam ediyor.
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COLIN’S 
SNOWBREKER 
MONTLAR 
SEZONA HIZLI 
GİRİŞ YAPTI

Sonbahar-Kış stilinin vazgeçilmez ta-
mamlayıcısı COLIN’S montlar yepyeni 
tasarımlarıyla mağazalardaki yerini aldı. 

Bu kışın trend renkleri ve detayları ile hare-
ketlenen tasarımlar farklı özellikleri, cool ve 
yenilenmiş görünümleriyle heyecan yaratıyor. 
COLIN’S 2017 Sonbahar-Kış Kadın Koleksi-
yonu’nda yer alan kapüşonlu mont modelleri 
çıkarılabilir peluş ve kemer detayıyla sezon 
trendlerini sokağa taşıyor. Su geçirmez fer-
muar ve koruyucu yarım eldiven özelliğine sa-
hip montlar zorlu kış şartlarında stiline özen 
gösteren kadınlara siper oluyor.  COLIN’S kadın 
mont modelleri siyah ve toprak tonlarında, kısa 
ve uzun modelleriyle soğuk havaları karşılıyor. 
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Hülya YOLERİ
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

Sağlık

SİGARA MI? 
ELEKTRONİK SİGARA 
(E- SİGARA) MI?

Sigara tüketicinin yasal olarak ulaştığı tek en 
tehlikeli üründür. Her sigarada vücut için zehirli, 
tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya 
çıkmasını kolaylaştırıcı 4000'den fazla kimyasal 
madde bulunmaktadır. Bu kimyasalların 80 ta-

nesinin kanser yapıcı olduğu bilinmektedir. İnsanları siga-
raya bağımlı hale getiren madde ise nikotindir.

SİGARANIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Kanser; Sigara tüm kanserlerin ortaya çıkmasında etkili 
olabilmektedir. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90'ının 
nedeni sigaradır. Sigara içmeyen ancak dumanına maruz 
kalanlarda(pasif içici) akciğer kanseri riski 3 kat artmıştır.
Kronik bronşit ve amfizem gibi nefes darlığı yapan akciğer 
hastalıklarına neden olur. 
Kalp krizi geçirme riski artar.
Beyin,damar hastalıkları ve felç riski artar, bacakta kang-
rene neden olur.
Sigara içen kadınlarda; düşük yapma, erken doğum, düşük 
doğum ağırlıklı bebek doğu-
mu, kısırlığa neden olur.
Doğum kontrol hapı kullanan 
grupta kalp krizi geçirme riski 
yüksektir.
Erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur.
Mide yakınmaları(ülser,reflü)yakınmaları artar.
Ciltte kuruma, sedef hastalığı, gözde katarakt or-
taya çıkmasını kolaylaştırır.
Sigara içenler de kemik kırıkları daha kolay olur.
Nikotinin bağımlılık ortaya çıkarma özelliği açısın-
dan eroin, kokain ve alkolden hiç farkı yoktur. Bir 
sigara içildiğinde, ortalama 10 saniye gibi kısa 
bir sürede yanaktan emilen nikotin, beyne ulaşır 
ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merke-

Ülkemizde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan 
hipertansiyon konusunda bilinçlenmek şart. Tedavi edilebilen 
bu rahatsızlık gözardı edilirse, beyin kanamasına varan sağlık 
sorunlarına yol açabilir.

zi uyararak bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu 
da zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı 
gibi değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Zamanla daha 
çok sigara içme isteği ortaya çıkar ve içilen sigaranın sayısı 
giderek artar. 
Daha çok sigara içme isteği zamanla alışkanlık halini alır 
ve kişi çoğu kez farkında olmadan, nikotin ihtiyacı yokken 
bile sigara içmeye başlar. Ayrıca bu sık tekrarlanan sigara 
içme eylemi, günlük hayattaki pek çok etkinlik ile ilişkilen-
dirilmiştir (çay, kahve, yemek sonrası, eğlence ve arkadaş 
ortamı, vs). Dolayısıyla sigarayı bırakmaya çalışırken gün-
lük hayatındaki pek çok şey kişiye sigarayı hatırlatır ve is-
tek uyandırır.
Kişi sigarayı bırakmayı denediğinde zorlanıyorsa uzman 
desteği alabilir. Sigarayı bırakma da bilimsel yöntemler, ni-
kotin yerine koyma tedavileri ( bant, sakız), ağızdan yutula-
rak kullanılan ilaçlar vardır. Doktor kontrolünde kullanılması 
ilaçların etkinliğini artırır. Günümüzde giderek yaygınlaşan 
çeşitli tıbbi olmayan yöntemler vardır (luksopunktur, biore-
zonans, IQS, Allen Carr yöntemi, lazer tedavisi, elektronik 

sigara, nikotin sigarası vs). Bu yöntemler etkinliği ka-
nıtlanmış değildir ve önerilmemektedir. 

Akupunktur yönteminin etkinli-
ği de hala tartışmalıdır.
Elektronik sigara 2004 yılında 

s igara bırakmaya yardımcı bir yöntem 
olarak piyasaya sunulmuştur. Elektronik sigara for-
mu sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip olup 

sigara içme benzeri kullanıma sahiptir. ABD 
dâhil olmak üzere pek çok ülkede sigara bırak-
maya yardımcı yöntem olarak önceleri piyasa-
da yer alsa da artık bu şekilde lanse edilme-
mektedir. Elektronik sigara ile normal sigara 
arasında hem tasarım hem nikotin salınımı açı-
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sından benzerlik vardır. E- sigaranın nikotin salınım miktarı 
normal sigara ile aynıdır.
Elektronik sigaraların kullanımının fayda ve zararları pek 
çok araştırmacı ve sağlık kuruluşu tarafından araştırılmış-
tır. Bu cihazlar 5 bölümden oluşmaktadır; Kartuş, püskür-
teç, manyetik adaptör, pil ve sıvı kısım. Sağlık 
ile ilgili endişelerin oluşmasına yol 
açan ve araştırmalara konu olan 
kısım sıvı içerikleridir. E-sigaralar-
da, sigaradakinin benzeri (formal-
dehit, asetaldehit, akrolein, dietilene 
glikol, nikel, kromium, kurşun vb.) kimyasallar 
bulunmaktadır. Elektronik sigaraların kullanımına bağlı 
ince ve çok ince sıvı parçacıkları, nikotin ve dış ortama sa-
lındıklarında kansere yol açan maddeler açığa çıkmaktadır. 
Bu maddeler elektronik sigaraya bağlı içen de ve çevresin-
dekilerde pasif etkilenime yol açmaktadır. Yani tıpkı sigara 
da olduğu gibi, elektronik sigaraya bağlı da pasif içicilik söz 
konusudur.
E- sigaraların sigaradan farklı riskleri de vardır.Kartuş-
larında sızıntı, kartuş değişimi sonrası nikotinin kazara 
alınması, istem dışı yüksek doz nikotin alma olasılığı gibi 
birçok teknik kusurlar da bulunmaktadır. Özellikle gençle-
rin ilgisini çekecek meyveli, tatlı, alkollü katkı maddeleri yer 
almaktadır. Farklı markalarda farklı içerikler bulunabilmek-
te, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır. E-sigara 
kullanan kişide bağımlılığa ve solunum sistem fonksiyon-
larında bozulmaya yol açabilmektedir. Vücutta nikotinin 
metabolize olması sonucunda idrarda atılan kotinin isimli 
metabolik ürünün ise e-sigara kullanan bireylerde tıpkı si-
gara kullanan bireylerle aynı düzeyde olduğu tespit edil-
miştir. E-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki 
veriler oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri de 
bilinmeyenler arasında yer almaktadır.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administrati-

on-FDA), 2009 yılında piyasada yer alan 18 çeşit elektro-
nik sigara kartuşunu incelemiş ve bu araştırmalar sonunda, 
elektronik sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığını, 
bazı markaların elektronik sigaralarında kanserojen mad-
delerin bulunduğunu açıklamıştır. Bu konuda yapılan sağlık 
uyarılarının ise yetersiz olduğunu belirtmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkeler tarafından oluşturulan 

Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) tamamen 
tütün kontrolüne adanmış ilk küresel anlaşmadır. 

Ülkemiz 2004 yılında Tütün Kontrol Çer-
çeve Sözleşmesi'ni imzalamıştır. TKÇS 

2014 yılı olağan genel toplantısında 
TKÇS'ne üye ülkeleri e-sigara teh-

didine dikkat çekmiş ve tüm üye ülkeleri:
• Sigara içmeyen bireyler ve özellikle de gençlerin e-siga-
raya başlamalarının önlenmesi
• E-sigara ilişkili potansiyel sağlık risklerin minimize edil-
mesi ve pasif maruziyetinin önlenmesi
• E-sigara ile ilişkili ticari çevreler, özellikle de tütün en-
düstrisinin, tütün kontrol faaliyetlerine müdahil olmasının 
önlenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve 
gerekli önlemleri almak konusunda uyarmıştır. 
Ülkemizde e- sigara, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararla-
rının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 
içeriği ne olursa olsun "tütün ürünü" olarak kabul edilmiştir. 
Ülkemizde hiçbir elektronik sigaraya ruhsat verilmemiştir. 
Bu ürünlerin ülkemize girişi kaçak yollarla olmaktadır.

SİGARAYI BIRAKMAYI PLANLAMA
• Bırakmak için kendinize bir gün belirleyin ve kararlı olun, 
• Sigarayı bırakmayı isteme nedenlerinizi yazın, her zaman 
görebileceğiniz yerlerde bulundurun.
• Bırakma kararınızı size destek olacağına inandığınız ya-
kınlarınızla paylaşın.
• Ev ve işyerinizde sigara ve sigarayı hatırlatacak eşyaları 
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Basit egzersiz hareketleri yapın.
• Duş alın 
• Yemek sonrası istek geldiğinde sofrada oyalanmayın, 
hemen kalkın dişlerinizi fırçalayın, meyve yemeyi deneyin 
• İş ortamı ya da evde o anda uğraştığınız iş size sigarayı 
çağrıştırdıysa işinize odaklanmaya çalışmayın, uzaklaş-
maya ve tamamen farklı bir uğraşıyla kısa bir süre oya-
lanmaya çalışın 
• Her içme isteği geldiğinde bıkmadan kendinizi oyalaya-
cak uğraşılarla vakit geçirin. Bir süre sonra içme isteği sık-
lığı, süresi ve şiddetinin azaldığını göreceksiniz 
• Asla "bir sigara içsem ne olur?" düşüncesine kapılmayın. 
İlk içişte kontrol edebildiğinizi düşünseniz bile, tek sigara 

eski halinize kısa sürede dönmenize sebep olur. 
Her şeye rağmen bir kaçamak olduysa kaldığı-
nız yerden devam edin olmuyor düşüncesine 
kapılmayın.
• Bırakabildiğinizi gördüğünüzde "korktuğum 

gibi değilmiş, demek ki bırakabiliyorum. Ne za-
man istersem bırakabilirim" diyerek yanılgıya 
düşmeyin. Başarınız rahatlamanıza neden olma-

sın. 
Nikotin yoksunluk belirtileri ilk 2-3 hafta yaşanması 
muhtemeldir ve geçicidir.
Huzursuzluk, gerginlik, sinirlilik, aşırı tepki verme 

eğilimi söz konusu olduğunda yürüyüşe 
çıkmak, duş almak, spor yapmak, mü-
zik dinlemek rahatlatıcı olabilir. 

(çakmak, sigaralık, kibrit, küllük, vb) kaldırın.
• Bırakmayı denediğiniz zaman mücadelenizi kolaylaştı-
racak yeni günlük alışkanlıklar edinmeye çalışın. Yürüyüş 
yapmak, spor salonuna gitmek, hobi ve zevkleriniz var-
sa bunları uygulamaya başlamak, oyalanmanıza yardım 
edecektir.
Bağımlılık yapıcı bir maddeden kurtulmak güçtür ancak 
imkansız değildir. Sigarayı bırakmaya çalışırken nikotinin 
özelliklerinden dolayı zorlandığınızı unutmayın. Kendi ira-
denizi suçlama eğilimine girmeyin. İlk deneme de başa-
rısız olsanız bile her deneme bırakma olasılığınızı artıra-
caktır.
İlk 2-3 hafta sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. 
Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vaz-
geçmeyi deneyin. Bırakmaya çalıştığınız dönemde diğer 
bağımlıların çabanızı engellemesine izin vermeyin.
 İçme isteği zaman zaman sizi zorlayabilir. İstek geldi-
ğinde 3-5 dakika sürer ve geçer. Bu kısa süreyi atlatmak 
sizin elinizde: 
• Meyve ya da çiğ yenebilen sebze (havuç, marul, sala-
talık gibi) atıştırın 
• 10 kez derin nefes alıp verme egzersizi uygulayın 

• 

Sağlık
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Uykusuzluk çekiyorsanız akşam 18.00'den 
sonra çay, kahve gibi kafeinli içecekleri olabil-
diğince az içmeniz ya da kısa bir süre hiç içme-
meniz, ılık duş almanız, ılık süt içmeniz yararlı 
olabilir.
 Baş ağrısı varsa duş almak, yürüyüş veya 
hafif egzersizler iyi gelebilir, ağrı kesici almayı 
deneyebilirsiniz. 
Kabızlık oluştuysa bol su içmek, kayısı, incir, 
armut gibi meyveleri tüketmek, kepek unun-
dan yapılmış ekmek, yeşil yapraklı sebzeler, 
tahıl gibi posa içeriği yüksek yiyecekler tüket-
mek bu sorunu çözmenize yardım edebilir. 
Ağız kuruluğu olduğunda su içmek, sakız çiğ-
nemek bu sorunu giderebilir.
Ağızda aft dediğimiz yaraların çıkması duru-
munda iyileşmesine yardım edecek pomad ve 
gargaralar bulunmaktadır, doktorunuza danı-
şarak bu ilaçları kullanabilirsiniz.
Nikotin iştahı keser ve yiyeceklerin yıkımını 
artırır. Nikotin olmadığında iştah artacak ve 
metabolizma yavaşlayacaktır. Bu nedenle ilk 
birkaç ay içinde 3-5 kilo alabilirsiniz.Bu siga-
raya tekrar başlamak için bahane olmamalıdır. 
Düzenli ve dengeli beslenmek, egzersiz yap-
mak kilo artışının fazla olmasını engelleye-
cektir. Ayrıca el ağız alışkanlığından kurtulmak 
için çerez, cips, bisküvi, çikolata gibi yağlı ve 
yüksek kalorili yiyecekler yerine mevsim mey-
veleri ve çiğ yenebilen sebzeleri yemeyi tercih 
etmelisiniz. 
Depressif ruh hali bazı kişilerde görülebilmek-
tedir. Kendini mutsuz hissetme, hiçbir şeyden 
zevk almama, her şeye karşı isteksizlik gibi 
durumlar yaşanabilir. Ancak bu da geçicidir. 
Eğer sizi rahatsız ediyor ve bırakma çabanızı 
olumsuz etkiliyorsa doktorunuza danışın, ge-
rekirse tedavi önerebilir.

Nikotin iştahı keser ve yiyeceklerin 
yıkımını artırır. Nikotin 

olmadığında iştah artacak ve 
metabolizma yavaşlayacaktır. Bu 

nedenle ilk birkaç ay içinde 3-5 
kilo alabilirsiniz.Bu sigaraya tekrar 
başlamak için bahane olmamalıdır. 
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Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta 
Antalya, pek çok ödüllü etkinlik düzenledi. Yılın son 
anlarına kadar AVM’yi ziyaret ederek kampanya-

lara katılım gösteren ziyaretçiler renkli, eğlenceli ve bol 
sürprizli bir yıla Erasta Antalya ile birlikte girdiler.  Kam-
panyalar hem küçük ziyaretçilere hem de yetişkinlere 
hitap etti.  

NOEL BABA EFSANESİ ERASTA’DA ÇOCUKLARLA
Noel Baba yılbaşında Erasta Antalya’da canlandı, alışveriş 
merkezinin farklı noktalarını dolaşarak çocuklara hediye-
ler dağıttı. Çocuklarla yeni yıl hakkında sohbet ederek iyilik 
üzerine öğütler veren olan Noel Baba, birlikte fotoğraf 
çektirerek onlara bu eğlenceli günden güzel bir anı bıraktı. 
Noel Baba temalı yılbaşı etkinlikleriyle görsel anlamda da 
renkli anlar yaşatan Erasta Antalya ziyaretçileri, 2018’i 

eğlenceli aktivitelerle ve hediyelerle karşılamanın keyfine 
vardı.  

HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ!
Erasta AVM’nin, ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini 
gerçeğe dönüştüren “Bir Hediye de Sen Al” projesi kapsa-
mında, çocukların hayallerini yazdıkları küçük kağıtlardaki 
dilekler, dilek ağacına asıldı. Ziyaretçiler seçtikleri dileği, 
Erasta AVM’nin danışma noktasına bildirerek projeye katkı 
sağladı. Yoğun katılım gören ve dileklerin büyük bir bölü-
münün hediyeye dönüştüğü proje 30 Aralık’a kadar devam 
etti. 
Proje kapsamında 6 Ocak 2018 Cumartesi günü Erasta 
AVM’ye davet edilen çocuklar, önce kendilerine özel ger-
çekleştirilen etkinliklere katıldı, ardından hediyelerini teslim 
aldılar. 

Erasta AVM’nin, ihtiyaç sahibi çocukla-
rın hayallerini gerçeğe dönüştüren “Bir 
Hediye de Sen Al” projesi, 30 Aralık’a 

kadar devam ediyor. Proje kapsamında, ço-
cukların hayallerini yazdıkları küçük kağıt-
lardaki dilekler, dilek ağacında yer buluyor. 
Ziyaretçiler seçtikleri dileği, Erasta AVM’nin 
danışma noktasına bildirerek projeye katkı 
sağlıyor. 
6 Ocak 2018 Cumartesi günü Erasta 
AVM’ye davetli olan çocuklar, önce kendi-
lerine özel gerçekleştirilen etkinliklere ka-
tılacak, sonra hediyelerini teslim alacaklar. 

ERASTA ANTALYA YENİ YILDA 
HEDİYELER DAĞITTI

ERASTA ANTALYA’NIN “BİR HEDİYE’DE SEN AL” PROJESİ İLE 
HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR 

Haberler

Erasta Antalya, çocukların 
hayallerini  “Bir Hediye de Sen 

Al” projesi kapsamında kurduğu 
dilek ağacı ile görünür kılıyor. 

19-30 Aralık tarihleri arasındaki 
projeye katılan ziyaretçiler, 

paylaşmanın ve yardımlaşmanın 
mutluluğuna ortak oluyor. 
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Erasta Antalya, Akdeniz Üni-
versitesi Gerontoloji Bölümü, 
Ulusal Sosyal ve Uygulamalı 

Gerontoloji Derneği ve Ulusal Yaşlılık 
Konseyi ile birlikte hayata geçirdi-
ği “Tazelenme Günleri”ne ikici kez ev 
sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında 
Antalyalılarla buluşan Prof. Dr. İsmail 
Tufan ve Dr. Melih Vural, yaşlanma 
ve yaşlılık bilimi ve sağlıklı uyku ko-
nularında birer sunum gerçekleştir-
di.  Erasta Antalya’da gerçekleşen 
sunumlar, farklı yaştaki izleyicilerden 
yoğun ilgi gördü.  

Prof. Dr. İsmail Tufan “Gerontoloji: 
Yaşlanma ve Yaşlılığın Bilimi” başlıklı 
sunumunda, yaşlanma ve bu süreçte 
ortaya çıkan beklentilerin ve karşıla-
şılan güçlüklerin daha iyi şekilde an-
laşılması ve anlatılması gerektiğinin 
altını çizdi. Sunumda ayrıca Yaşlılık 
Bilimi olarak adlandırılan Gerontoloji 
ile ilgili açıklamalarda bulundu, yaşlı 
nüfusa yönelik sosyal destek uygula-
maları ile ilgili bilgiler aktardı. 
Dr. Melih Vural “Sağlıklı Yaşamın 
Sırrı: Uyku” başlıklı sunumu, uykunun 
önemi, düzenli uyku için yapılması 

gerekenler ve yaşlanma ile ilgili ortaya 
çıkan uyku bozuklukları gibi konular 
ele alındı. İnsanların yaşlanmaya 
başladıkça uykusunda bazı değişik-
likler yaşandığına dikkat çeken Vural, 
düzensiz uykunun ömrü kısalttığının 
altını çizdi. Katılımcıların uyku bo-
zuklukları, uyku apnesi gibi konular 
hakkındaki soruları, sunumun hemen 
ardından gerçekleşen soru-cevap 
bölümde yanıtlandı. Etkinliğin en 
renkli siması, Türkiye’nin en yaşlı 
erkeği ünvanına sahip, Ordu Gölköy’lü 
Mehmet Yılmaz (108 yaşında) oldu. 

ERASTA ANTALYA’NIN DESTEKLEDİĞİ 
“TAZELENME GÜNLERİ” YAŞLILIK KAVRAMINA 
YENİ BİR BAKIŞ SUNDU 
Erasta Antalya’nın geçtiğimiz sene Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı 
“Tazelenme Günleri”nin ikincisi, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 
Etkinlik, toplumun yaşlanma ve yaşlanma süreçleri hakkında bilinçlenmelerini 
amaç ediniyor. 
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Erasta Antalya, usta aşçı 
Elif Korkmazel’i “Hünerli 
Eller Yarışıyor” etkin-

liğinde ziyaretçileriyle bu-
luşturdu. Kadın ziyaretçilerin 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 
Korkmazel, mutfak sırlarını 
paylaştı, pratik tarifler verdi. 
“Mutfağın Pratik Hali” başlıklı 
ilk bölüm, sebze pişirmenin 
püf noktası, etin en lezzetli 
hali için küçük detaylar, aniden 
gelen misafirlere hazırlana-
bilecek pratik tarifler, hamur 

işlerinin lezzet sırlarını içerdi. 
Etkinliğin ikinci bölümü, hünerli 
ziyaretçilerin katılımıyla ger-
çekleşen birbirinden ilginç ve 
eğlenceli yarışmalara sahne 
oldu. Yarışmacılar arasında en 
hızlı ve başarılı elma soyan, 
tişört katlayan, ipliği iğneye 
geçiren ve yastık kılıfı geçiren 
katılımcı ödüllerin sahibi oldu. 
Kokrmazel, Erasta Antalya’da 
kendisine yoğun ilgi gösteren 
kalabalığa teşekkür ederek, 
anı fotoğrafı çektirdi.  

Erasta Antalya, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’n-
ce desteklenen “Bebek Şenliği”ne ev sahipliği 
yapıyor. Emzirme ayı kapsamında düzenlenen 

şenlik, tüm anneleri ve anne adaylarını Erasta Antalya’da 
buluşturuyor. Anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve 
yaygınlaştırmak amacı ile düzenlenen etkinlikler, birbi-
rinden eğlenceli yarışmalar ve seminerlerden oluşuyor. 
Anne ve anne adaylarını bilinçlendirmeyi amaçlayan 
şenlik kapsamında, anne sütünün ve emzirmenin, hem 
bebek hem de anne için başta beslenme olmak üzere 
sağlık, bağışıklık sistemi, psikolojik ve sosyal yönden pek 
çok yararına değinilecek. Seminerler de ayrıca bebek 
bakımı, bebek beslenmesi ve sağlığı ile ilgili konulara 
yer verilecek. Düzenlenen ödüllü emekleme yarışma-
sında katılan her bebeğe katılım ödülü verilirken, günün 
birincisi bebek bebek arabası, ikincisi yürüteç, üçüncüsü 
mama sandalyesi ödülünün sahibi olacak.

ZİYARETÇİLER, ELİF KORKMAZEL İLE BİRLİKTE 
MAHARETLERİNİ SERGİLEDİ

ERASTA ANTALYA, ANNELERİ BEBEK ŞENLİĞİNE BEKLİYOR

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, usta aşçı Elif Korkmazel 
ile “Hünerli Eller Yarışıyor” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında 

ziyaretçilerle pratik bilgiler ve lezzetli tarifler paylaşan Korkmazel, düzenlediği 
workshop ve yarışmalarla keyifli bir hafta sonuna imza attı.  

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, tüm anneleri ve anne adaylarını 
20- 21 Ekim tarihlerinde gerçekleşen “Bebek Şenliği”ne davet ediyor. Antalya İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleşen şenlikte, eğlenceli yarışmaların yanı sıra 
anne sütünün önemi ile bebek bakımı konulu seminerler düzenleniyor.  

Haberler
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Erasta Antalya, Sağlık Bakanlığı’nca 
desteklenen “Sağlıklı Tayfa, Rafadan 
Tayfa” müzikaline sahne oldu. Sağlık 

Bakanlığı’nca desteklenen etkinlik öncesi diş 
fırçası, diş ipi ve diş macunu dağıtımı yapıldı. 
Bakanlığın, obezite ile mücadele kapsamın-
da, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın 
teşvikini amaçlayan etkinlik, iki gün boyunca 
binlerce kişiyi ağırladı. Müzikal kapsamında 
“Rafadan Tayfa” ekibi, diş bakımından sağ-
lıklı beslenmeye kadar çok önemli öğütlerde 
bulundu.
Etkinlik bünyesinde hayranı oldukları 
“Rafadan Tayfa” şarkılarını hep bir ağızdan 
söyleyen çocuklar, ardından çizgi filminin 
en sevilen oyunu olan “Tornet” yarışmasına 
katıldı. Heyecanın ve eğlencenin doruk nok-

tasına ulaştığı yarışmada büyükler 
de unutulmadı. Anne ve babaların da 
yarışmaya katılımı ile etkinlik, birbi-
rinden keyifli ve renkli görüntülere 
sahne oldu.  
Çocukların farkındalıklarını arttır-
manın yanı sıra aileleri ile birlikte 
keyifli zaman geçirmelerini sağla-
yan “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” 
müzikali, Erasta Antalya’da ücret-
siz gerçekleşti. Farklı dönemlerde 
sosyal, sanatsal ve kültürel alanda 
birçok etkinlik gerçekleştiren 
Erasta Antalya,  her yaşa hitap 
eden birbirinden farklı etkinlikle-
re ev sahipliği yapmaya devam 
edecek. 

Erasta Antalya, ünlü yazarları okur-
larıyla buluşturmaya devam ediyor. 
Fenomen ve yazar Arda Erel’i, An-

talyalı edebiyatseverler ile bir araya getiren 
imza günü gerçekleşti. Son kitabı “Arayış”ı 
sevenleri için imzalayan yazar, hayatta ya-
şanılan her şeyin kendi seçimimiz olduğu-
nu vurgulayarak, arayışın içe dönük olması 
gerektiğini hatırlattı. İlk kitabı “Senin İçin” 
ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 
yazarın ikinci kitabı “Arayış” için düzenle-
nen imza günü, yoğun ilgi gördü. 
Erasta Antalya’da gerçekleşen bir diğer 

etkinliğin konuğu ise radyocu, şair ve 
yazar Kahraman Tazeoğlu oldu. Geçtiğimiz 
aylarda raflarda yer bulan “İki Söz” başlıklı 
kitabını imzalayan yazarın, aşk ve yalnızlık 
üzerine gerçekleştirdiği okuma, şiire gönül 
veren izleyicilerden beğeni topladı. Hay-
ranları Tazeoğlu ile anı fotoğrafı çektirir-
ken, keyifli  görüntüler ortaya çıktı.
Erasta Antalya, her yaştan izleyiciye hitap 
eden, kültür- sanat, spor alanlarını kapsa-
yan, birbirinden eğlenceli, keyifli ve bilgi-
lendirici etkinlikler sunmaya önümüzdeki 
aylarda da devam edecek.

ERASTA ANTALYA'DAN ÇOCUKLARI ÇOŞTURAN MÜZİKAL 
“SAĞLIKLI TAYFA, RAFADAN TAYFA”  

ÜNLÜ YAZARLAR OKURLARIYLA ERASTA 
ANTALYA’DA BULUŞTU!    

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, çocukları “Sağlıklı Tayfa, 
Rafadan Tayfa” müzikali ile buluşturdu. Sağlıklı beslenme ve temizlik konularına 
dikkat çeken müzikalde çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.   

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, edebiyat dünyasının tanınmış 
simalarını düzenlediği imza günü etkinliklerinde ağırlamaya devam ediyor. Erasta 
Antalya’nın son konukları “Arayış” kitabı ile son dönemin dikkat çekici yazarlarından 
Arda Erel ve “İki Söz” kitabı ile gönüllere taht kuran Kahraman Tazeoğlu oldu. 



042 www.erogluholding.com

Mesai Sonrası

REFERANS VE  
TORPİL OLMADAN ASLA. 
Alkan Demirlek – Bilgi Teknolojileri Destek Lideri
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B
 "Sahne sanatları ve 

oyunculuk mesleğini 
düşünenlerin 

sorduğu bir soru 
bu. Nasıl oyuncu 

olabilirim ya da 
iyi oyuncu nasıl 

olunuyor? Öncellikle 
oyunculuğun bir 
süreç olduğunu 

unutmamak 
gerekiyor." 
ALK AN DEMİRLEK

Bilgi Teknolojileri Destek Liderimiz Alkan Demirlek'ten, 
onun için bir tutku olan oyunculuğu dinliyoruz:
Mesleğe hobi olarak 2007 yılında Mayadroom ajans ile 
başladım. Başlangıçta beş yıl figüranlık yaptıktan son-
ra, altı yıldır kariyerimi  diyalog oyuncusu olarak sürdür-
mekteyim. Zor, bir o kadar da emek ve sabır isteyen bir 
iş. Zaman geçtikçe, hem geride bıraktığım emeklerden 
dolayı hem de ortamın güzelliğinden bir türlü kopamadı-
ğın bir hobi. Bu şekilde sabır ederek 11 yılı doldurmuşum. 
Geldiğim nokta ise en fazla diyalog ve bölüm oyunculu-
ğu. Herhangi bir eğitim almadım ve okulunu okumadım. 
Tamamı ile "alaylı" denilen, piyasada pişmiş biriyim. Bu 
işi yapmak isteyen ister üniversitede bölümünü okusun, 
isterse Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimini alsın 
hiç fark etmez. Yönetmen, yapımcı, senarist ya da iyi bir 
menajere sahip değilsen asla bir yere gelemiyor/gele-
mez, önce torpil... 
Sadece bir şeyi iyi yaparak oyuncu olunmaz. Öğren-
mek, gelişim, değişim ve ortaya koyma, koyarken aynı 
zamanda işbirliği yapmak ve etkilemek gerekir. Eğlen-
celi olduğu kadar çalışmanın da şart olduğu bir meslek 
bu. Oyuncu olmak için gerekenler listesinin en başında 
yetenek, eğitim ve çok çalışmak geliyor. Oyuncu tekil bir 
anlam ifade etse de aslında oyunculuk aynı zamanda bir 
ekip işidir. Sahnede yönetmeni duymak; dekoru, oyuncu 
arkadaşlarını, rolü, rol yaptığını kısacası o büyük ekip işi-
nin hangi parçası olduğunu ve amaçlarını hatırlamaktır.
Oyuncu olmak isteyen bireylerin yetenekli olması ge-
rekir. Oyuncu rolünün gerektirdiği duygu ve davranışı 
üretirken o duygunun altındaki diğer duygu ve olayları 
algılaması gerekir ve seyirci, onu izlediğinde gerçek gibi 
hissetmelidir. Örneğin öfkesini göstereceği zaman öf-
kenin altındaki haksızlığa uğramışlık, alay edilme, küçük 
düşme, aldatılma vb. gibi durumları oyuncunun üstünde 
ve yüzünde okumak gerekir. Oyuncu o rolün içine girer ve 
seyredeni de o ruh haline sokup buna inandırır.  Eğitim-
lerde genelde oyuncu adayından belli duyguları göster-
mesi istenir.
Konservatuar, üniversitede tiyatro bölümlerine girmek, 
iyi bir tiyatro eğitimi almak veya özel ders almak gerek-
lidir fakat oyunculuk için yeterli değildir. Oyuncu olmayı 
isteyen elinden geldiğince sahnede olmalıdır. Bir dizide 
küçük bir rol ya da amatör tiyatro ile sahnede olmak gi-
bi en küçük fırsatı bile değerlendirmelidir. Oyuncu ileride 
gelebilecek rolleri öngöremediği için kendine ne kadar 
özellik kazandırabiliyorsa o kadar iyi olur. Spor olarak 
futbol oynamak, basketbol, boks ya da dans dersi al-
mak, gitar çalmak, şan dersi almak gibi. Bir gün bir rol 
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Mesai Sonrası

Web: www.demirlek.com
Instagram: alkandemirlek
Çalıştığı Ajanslar: Mayadroom Ajans, 
Castroom, Yıldız Ajans, Hüseyin Ajans, 
Cast Ajans.

Projeler: 
• Kanal D - Vatanım Sensin: 
31. Bölüm - 32.Bölüm
• Atv - Bahtiyar Ölmez: 
13. Bölüm - 14. Bölüm
• FoxTV - Bizim Hikâye: 20. Bölüm
• Star Tv - Gönül İşleri: 
23. Bölüm - 24.Bölüm - 25.Bölüm
• Star Tv - Muhteşem Yüzyıl Kösem 
Sultan:29.Bölüm
• Star Tv - Anne: 25.Bölüm
• Show Tv - Herşey Yolunda Merkez: 
1. Bölüm - 2.Bölüm
• Show Tv - Acil Aşk Aranıyor: 
1.Bölüm
• Show Tv - Kış Güneşi: 6.Bölüm
• Atv - Kırgın Çiçekler: 48. Bölüm
• Atv - Kaçak: 20.Bölüm
• Atv - Kırgın Çiçekler: 57.Bölüm
• Fox Tv - Lale Devri: 44.Bölüm
• TRT 1 - Zengin Kız Fakir Oğlan:
114.Bölüm
• Kanal D - Merhamet: 34.Bölüm
• Sadece Sen:Sinema Filmi
• Avansas Reklam Filmi
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için düşünülmediği halde sırf diğer adaylara göre rolün 
gerektirdiği bir özelliğe sahip olduğundan rolü alabilir. 
Bir yerde oynamak, rol almak için seçeneklerden biri de 
oyuncu ajanslarına kayıt olup kendinizi fark ettirmeye 
çalışmaktır.
Oyuncu olmak için sahip olunması gereken bazı özellikler:
• Yetenek 
• Eğitim
• Çok çalışmak
• Gözlem gücü
• Duygusal zekâ
• Türkçe bilgisi
• Sesini iyi kullanma
• Beden dilini geliştirme
• Yabancı dil bilmek
• Belli bilgi ve beceriler edinmek ( spor, muzik, dans )
Tiyatro Kale bloğundan güzel bir alıntı ile yazımızı devam 
ettirelim:
Tiyatronun yaşam gücü seyirci önünde oynayan oyuncu-
dur. Genel tarifi oynayan insan. Gerçek tiyatro oyuncunun 
varlığıyla başlar onunla biter. Oyuncu tiyatronun varoluş 
gerekçelerinden ve olmazsa olmazlarından biridir.
Oyuncu bir yaratıcıdır çünkü yalnızca yaşamı taklit et-
mekle kalmaz seçer, yüceltir, genişletir. Bunları yaparken 
anlatıma yönelmiş hareketler ve ses yorumunu kullanır. 
Ayrıca iyi bir yorumcudur. Seyircinin ki tiyatronun olmaz-
sa olmaz ikinci parçasıdır. Oyuna katılmasını ve birlikte 
olmasını sağlar. Seyirciyle bir duygudaşlık bağı kurar.
Oyuncunun dış ve iç olmak üzere iki türlü aracı vardır; 
Dış araçları sesi, hareketleri ve tavırlarıdır. Bunların en 
önemlisi sestir. İyi bir oyuncu güzel, denetimli, esnek, 
değişik her karaktere ve duruma uygun ayrı bir ses ge-
liştirmek zorundadır. Sesi tınlayan, işitilir durumda ve 
anlatımlı olmak durumundadır. Hareket ve tavırları ise 
rahat, sahneye uygun ve esnek olmalıdır, bunlar oyuncu-
nun dış araçlarıdır. İç araçları ise yaratıcı düş gücü, ritim 
duygusu, ilgisini yoğunlaştırabilmesi, anlam ve söz dü-
zeni içinde doğru yorumlamasıdır. Çağlar boyu oyuncu-
luk teknikleri üzerinde durulmuştur. Örneğin benzetmeli 
oyunculuk anlayışı Stanislawski 'nin özdeşleşme ilkesine 
ve buna karşı çıkan Brecht'in oyuncunun yorumcu ve 
eylemin gözlemcisi olmasına dayanan ilkeleri en önem-
lileridir. Benzetmeci oyunculuğun en önemli yaratıcısı ve 
oyuncunun sanatı kitabının da yazarı olan "Coguelin"dir.
Ona göre oyuncu canlandırdığı kişiyi ve duyguları yaşamaz. 
Sanat özleşme değil benzetmedir. Beni ağlatmak istiyor-
san önce kendin ağla ilkesi oyunculuk anlayışına sığmaz.
18.yy. kuramcılarından "Diderok"a göre oyunculuktaki 
aykırılık oyuncunun seyirciyi duygulandırırken kendisi-
nin duygulanmaması soğuk ve uzak kalabilmesidir. Bu 
yöntemde oyuncu dış tekniğe önem verir, iç teknik pek 
az etkindir. Bir başka anlayışa göreyse ses her şeydir. 
Bale, balet ve balerin gibi sadece hareket ve tavırlara 

önem veren tiyatro anlayışında vardır. Aşk, kavga, öfke gi-
bi sahneler için daha önceden belirlenmiş bire bir kalıpla-
rın dışına çıkılmasını istemeyen yöntemlerde görülmüştür. 
Ancak bütün bunların günümüze kadar gelmiş en önemli 
iki kuramcısı "Stanislawski " diğeri ise "Berthold Brecht"dir. 

STANİSLAWSKİ'YE GÖRE 
• Oyuncu rolüyle özleşmelidir.
• Oyuncu için kendi yoktur rolü vardır.
• Seyirci rolün akışına kaptırılmalı ve her türlü eleştiriye 
kapatılmalıdır. Düşünmeden yargılamadan sadece başrol 
oyuncularıyla bütünleşmelidir.
• Asla seyircide yabancılaştırma hissi uyandırılmamalıdır.  
• Seyirciye "gibi yaptığını" hissettirmemeli, o olduğunu ka-
bullendirmelidir. Seyirci oyuncunun gerçek kişiliğini değil 
oynadığı karakteri görmelidir. 

BRECHT'E GÖRE ;
• Oyuncu eylemin gözlemcisi ve yorumcusu olmalıdır. 
• Oyuncu için kendi vardır ve rolünü göstermektedir.
• Seyirci rolün akışına kaptırılmamalıdır. Düşünen, yargıla-
yan, aktif duruma getirilmelidir.
• Yabancılaştırma tekniğine başvurulmalıdır.
• Seyirciye "gibi yaptığını" göstermelidir.
• Seyirci oyuncunun önce gerçek kişiliğini sonra oynadığı 
karakteri gösterdiğini görmelidir.

OYUNCUNUN FİZİĞİ
Bir oyuncunun rolünü yaparken vücudunu kullanmasına 
vücut dili denir.
Oyuncunun vücut dilini bilmesi için vücudunu çok iyi tanı-
ması gerekir. Bir oyuncunun en çok kullandığı vücut hare-
ketleri jest ve mimiklerdir.
Jest; Oyuncunun belden yukarısını el ve kollarını kullanma-
sına jest denir.
Mimik; Oyuncunun yüzünü ve yüzündeki organlarını kullan-
masıdır.
Mizansen nedir: Oyuncunun rolü gereği ayaklarını kullana-
rak sahnede yer değiştirmesidir.

TİYATRODA DENGE ;
Oyuncunun vücudunda enseden başlayarak ayak tabanları-
na indiği varsayılan bir denge çizgisi oluşur. Böylece bir oyun-
cu bu varsayımdan hareket ederek duruşunu, yürüyüşünü, 
oturuşunu kalkışını bu denge çizgisini kaydırmadan yapar.

AĞIRLIK DENETİMİ ;
Oyuncunun sahne üzerindeki duruşu, hareketi ve dengesini 
sağlaması tamamen ağırlık denetimine bağlıdır. İnsanın da 
her kütlede olduğu gibi bir ağırlığı vardır. Bu ağırlık vücut ya-
pısına göre bazı bölgelerde daha fazla bazı bölgelerde daha 
azdır.
Bunu örneklemek için kafası çok büyük bir oyuncuyu ele ala-
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lım; bu oyuncu eğer ağırlık denetimini kontrol altına ala-
mazsa başı düşecekmiş gibi öne, arkaya, sağa ya da sola 
eğik vaziyette durur. Bu bir dengesizlik unsuru sayılır.

AĞIRLIK MERKEZİ ;
Her kütlenin olduğu gibi oyuncunun vücudunun da bir 
ağırlık merkezi vardır. Bu merkez oyuncunun kalçasıdır. 
Bu yüzden oyuncu sahnede hareket ederken kalçasının 
vücudunun ağırlık merkezi olduğunu unutmamalıdır.

DENGE TABANI ;
Denge tabanı oyuncunun her iki ayağının da arasındaki 
mesafe ne olursa olsun bastığı alandır. Oyuncu sahnede 
yapacağı hareketin durumuna göre denge tabanını ge-
nişletir veya daraltır.

HAREKETLERİN DENETLENMESİ ;
Oyuncular hareket dengesini ve ağırlık merkezlerini sah-
nede ideal biçimde kullanabilmek için ağırlık tabanlarını 
denge çizgileriyle bütünleştirerek kullanmalıdır. Böylece 
sahnede yaptıkları hareketlerin anlamlı olup olmadığına 
daha rahat karar verir oyunda seyirciyle olan diyaloğun-
da ( hareket diyaloğu ) seyircinin kendisini çok daha rahat 
izlemesine olanak tanıyabilirler.

OYUNCUNUN SAHNEDE GÖVDE DURUŞLARI
1. TAM CEPHE DURUŞ.
2. ÇEYREK DURUŞ.
3. YAN DURUŞ.
4. ÜÇÇEYREK DURUŞ.
5. TAM ARKA DURUŞ.
Bu duruşlar oyuncunun sahnede seyirciye göre duruş-
larıdır.

Mesai Sonrası

TAM CEPHE DURUŞ; Oyuncunun yüzünün seyirciye tam 
dönük olduğu andır.
ÇEYREK DURUŞ; Oyuncunun yüzünün 3 / 2 sinin seyirci-
ye dönük olduğu andır.
YAN DURUŞ ; ( YARI CEPHE YA DA PROFİL) ; Oyuncunun 
yüzünün yarısının seyirciye dönük olduğu andır.
ÜÇÇEYREK DURUŞ; Oyuncunun yüzünün 3 / 1 inin seyir-
ciye dönük olduğu andır.
TAM ARKA DURUŞ; Oyuncunun yüzünün seyirciye hiç 
görünmediği sadece arkadan göründüğü andır. Bu duruş 
biçimi oyuncunun rolündeki durumuna ve güçlülüğüne 
göre doğru kullanılmalıdır.

OYUNCUNUN OTURURKEN, KALKARKEN, 
DÜŞERKEN YARARLANACAĞI TEKNİKLER 
VE BİLMESİ GEREKEN METODLAR
Oyuncu oturma eylemini gerçekleştirmek için öncelikle 
vücudunu çok iyi tanıması gerekir. Hareket denge çizgisi-
nin hayali bir çizgide olsa varlığını kafasında kabullenmesi 
gerekir. Oyuncu bu denge çizgisini tam olarak kavradıktan 
sonra sahnede oturacağı cisme doğru yönelirken mümkün 
mertebe seyirciye arkasını dönmeden hareket etmeli otu-
racağı cisme yaklaştığında sağ bacağının baldır kısmını cis-
me dayayıp ya da dengesini iyi kontrol ederek oturmalıdır. 
Kalkarken geride bulunan ayağını itip vücudunu hafif öne 
alarak kalkmalıdır.
Oyuncunun sahnede düşme pozisyonları için iki yöntem 
deneyebilir. Birinci yöntem iki ayak olduğu yerde birbirine 
çaprazlanarak sağ el ve omuz yardımıyla yatay düşmeli-
dir. İkinci yöntem ise sağ ayak sol el ve sol omuz kullanı-
larak geriye doğru dairesel düşüştür. Bunun için oyuncu 
denge çizgisi ve denge tabanını mutlaka çok iyi ayarla-
mayı bilmelidir.
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"Oyuncunun vücut dilini 
bilmesi için vücudunu çok 

iyi tanıması gerekir. Bir 
oyuncunun en çok kullandığı 

vücut hareketleri jest ve 
mimiklerdir."
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Harmony Towers’dan  
Kaçırılmaz Bahar Fırsatı

Eroğlu Gayrımenkul’un Bursa’ya değer katan projesi Harmony Towers, 
yatırımcıları peşinatsız 2.400 TL taksit ve hemen teslim avantajları sunan 
bahar kampanyasına davet ediyor. Harmony Towers, 6 katlı Teras Evleri, 23 
ve 28 katlı kulelerinden izlenebilen Uludağ manzarası ile huzurlu ve pozitif 
bir yaşam düşleyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Mimarisi, kalitesi ve estetik detayları ile Bur-
sa’nın Nilüfer ilçesinde yükselen Harmony 
Towers, 2.400.-TL taksit ve 0 peşinat seçe-
neğiyle baharı karşılıyor. 1+1’den 4+1’e her 

türlü ihtiyaca cevap veren konutları barındıran, doğayla 
baş başa güvenli ve eğlenceli bir hayat sunan Harmony 
Towers, her dairesinde bulunan terasları, kulelerden iz-
lenebilen Uludağ manzarası, yaklaşık 5.500 m² büyük-
lüğündeki özel peyzaj alanı ile baharın tüm güzelliklerini 
yaşamak isteyenlere kapılarını açıyor.  
Sosyal tesislerinden sakinlerin tamamının ücretsiz fay-
dalanabileceği, bir adet açık yüzme havuzu ile çocuk ha-
vuzunun bulunduğu Harmony Towers’da, fitness salo-

nu, çok amaçlı spor sahası, çocuk kulübü ve çocuk oyun 
alanları yaşama renk katıyor. Çevreye duyarlılığıyla da ön 
plana çıkan Harmony Towers’da, enerji tüketimini en aza 
indirmeye yönelik malzeme ve sistem çözümlerine gidi-
lerek bölgeye uygun, su tüketimi fazla olmayan bitki ve 
yer örtücüler tercih ediliyor; otomatik sulama ve damla-
ma sistemleri bulunuyor. 
Bursa’daki tek özel çarşıya sahip AVC’si (Alışveriş Cad-
desi) ile Harmony Towers, sosyal hayatın ve alışverişin 
tekrar konumlanacağı bir merkez niteliği taşıyor. 250 
mağazayı barındıran proje, sakinlerinin tüm günlük ihti-
yaçlarını karşılamasının yanı sıra cadde mağazaları Bur-
sa şehri için de bir değer olarak öne çıkıyor. 

Haberler
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Tetik bölümü çalışanımız Büşra, Murat ile 
evlendi.
Çorlu Fabrika İdari İşler bölümü çalışanımız 
Özcan Gündoğdu, Büşra Gündoğdu ile evlendi.
Çorlu Fabrika Yıkama-lazer bölümü çalışanımız 
Orhan Katkiçi, Sevda Katkiçi ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim Üretim bölümü çalışanı-
mız İlker Dinç, Büşra Dinç ile evlendi.
Aksaray Fabrika Kalite Güvence bölümü çalışanı-
mız Zübeyde Akar, Abdulsamet Sarılar ile evlendi.

Aksaray Fabrika Dikim Üretim bölümü çalı-
şanımız Halil İbrahim Sargın, Tuba Sargın ile 
evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim Üretim bölümü çalışanı-
mız Mahmut Oğuz , Büşra Oğuz ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim Üretim bölümü çalışanı-
mız Hüseyin Yağmur, Müjde Yağmur ile evlendi.
Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız 
Ceyda Nur Gökoğlan, Gökhan Kartal ile ev-
lendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız 
Hüseyin Yılmaz, Yasemin Yılmaz ile evlendi.
Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız 
Doğan Kızıloğlan, Bazzara Ghada ile evlendi.
Aksaray Fabrika Ütü Paketleme bölümü çalı-
şanımız Ramazan Dönmez, Öznur Dönmez ile 
evlendi. 
Aksaray Fabrika Ütü Paketleme bölümü 
çalışanımız Yasemin Elçi, Hüseyin Yılmaz ile 
evlendi.ER

OĞ
LU

 G
İY

İM

TAHA AKÇEKEN   Kazım Akçeken ve eşi Kazım & Ayşegül Akçeken'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ERTUNGA GÜNGÖR Burak Bilal Güngör ve eşi Ebru Güngör'ün oğlu dünyaya gelmiştir.
BATIN TEZCAN Banu Tezcan ve eşi Giray Tezcan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.

MELİS YILDIZ  Ozan Yıldız ve eşinin kızı dünyaya gelmiştir.
İPEK SADEM EKMEKÇİ Haluk Emekçi ve eşinin kızı dünyaya gelmiştir.
MAİ KIRBEYGİRLİ Tolga Kırbeygirli ve eşinin çocuğu dünyaya gelmiştir.
AKAY İNAL Elçin Can İnal ve eşinin çocuğu dünyaya gelmiştir.
CAN AKTEMUR  Betül Taşel Aktemur ve eşinin oğlu dünyaya gelmiştir.
HAZAL ÖZDEMİR Tuğba Özdemir ve eşinin kızı dünyaya gelmiştir.
ALP GÜNER Emre Güner ve eşinin oğlu dünyaya gelmiştir.
TOPRAK LEVENT TÜRK Levent Türk ve eşinin oğlu dünyaya gelmiştir.
ÇINAR TUNÇ Şafak Tunç ve eşinin oğlu dünyaya gelmiştir.

TURNA ECE ATEŞ Makinacı olarak çalışan Bülent Ateş ve eşi Ebru Ateş'in kızı dünyaya gelmiştir.
ELİF YILDIZ Makinacı olarak çalışan Veysel Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız'ın kızı dünyaya gelmiştir.
HİRANUR TEKDOĞAN Lazer Elemanı çalışan Ramazan Tekdoğan ve eşi Türkan Tekdoğan'ın kızı dünyaya gelmiştir.
EYLÜL LİNA TURHAN Lazer Asistanı olarak çalışan Oktay Turhan ve eşi Gamze Turhan'ın kızı dünyaya gelmiştir.
MERT BULUT URHAN Yıkama Makina Operatörü olarak çalışan Zafer Urhan ve eşi Sultan Urhan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
ELİF-ESLEM-EMİR TAŞ  Yıpratma&Kılçık Asistanı olarak çalışan Orhan Taş ve eşi Ayşegül Taş'ın üçüz çocukları dünyaya gelmiştir.
EYMEN EFE GÜNDOĞAN Sprey Tabancacısı olarak çalışan Engin Gündoğan ve eşi Bahar Gündoğan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
HİRANUR BAKAY Makinacı olarak çalışan Sedat Bakay ve eşi Melike Bakay'ın kızı dünyaya gelmiştir.
KUTAY ATA ŞENTÜRK Numune Takip Elemanı olarak çalışan Sedef Şentürk ve eşi Cüneyt Şentürk'ün oğlu dünyaya gelmiştir.
YUSUF EYMEN PORTAKAL Makinacı olarak çalışan Minadiye Portakal ve eşi Orhan Portakal'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
ZEYNEP SERT Makinacı olarak çalışan Doğan Sert ve eşi Şennur Sert'in kızı dünyaya gelmiştir.
UMUT YUSUF BATUR Makinacı olarak çalışan Tuncer Batur ve eşi Aysun Batur'un oğlu dünyaya gelmiştir.
MEDİNE NUR ALTIN Makinacı olarak çalışan Okan Altın ve eşi Kübra Altın'ın kızı dünyaya gelmiştir.
BUĞRA FURKAN DEVECİ Cutter Oparatörü olarak çalışan Mustafa Deveci ve eşi Zehra Deveci'nin oğlu dünyaya gelmiştir.
ELİF İKRA ÖZÇELİK Yıkama Makinesi Operatörü olarak çalışan Yaşar Özçelik ve eşi Kübra Özçelik'in kızı dünyaya gelmiştir.
GÜNEŞ KAYACI Sprey Takıcısı olarak çalışan Sait Kayacı ve eşi Filiz Kayacı'nın oğlu dünyaya gelmiştir.
ARAS ÇİMEN Yıkama Sonrası Sayımcı olarak çalışan Mesut Çimen ve eşi Zehra Çetin'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ZEYNEP UĞUR Yıkama Ustası olarak çalışan Kadir Uğur ve eşi Sevcan Uğur'un kızı dünyaya gelmiştir.
YUSUF MUSA KOÇAK Sprey Tabancacısı olarak çalışan Olcay Koçak ve eşi Bediriye Koçak'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
HACI OĞUZ Makinacı olarak çalışan Mahmut Oğuz ve eşi Büşra Oğuz'un oğlu dünyaya gelmiştir.
FETHİ KERİM DERİCİ Yıpratma Operatörü/Elemanı olarak çalışan Hakan Derici ve eşi Tuğba Derici'nin oğlu dünyaya gelmiştir.
YUSUF ÜLGEN Ütücü olarak çalışan Şaban Ülgen ve eşi Yasemin Ülgen'in oğlu dünyaya gelmiştir.
SERHAT AY Paketlemeci olarak çalışan Mücahit Ay ve eşi Emine Ay'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
ASEL ÖLMEZ Kalite Kontrolcü olarak çalışan Murat Ölmez ve eşi Nurite Ölmez'in oğlu dünyaya gelmiştir.
AYHAN OZAN Makinacı olarak çalışan Cemal Ozan ve eşi Hava Ozan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
SEVVAL ZÜMRA İNEVİ Rivet Elemanı olarak çalışan Enes İnevi ve eşi Semra İnevi'nin kızı dünyaya gelmiştir.
EFE SALMAN Numune Sorumlusu olarak çalışan Kübra Sultan Salman ve eşi Bayram Salman'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
DENİZ TAŞKIN Kalite Kontrolcü olarak çalışan Fadimana Taşkın ve eşi Özkan Taşkın'ın kızı dünyaya gelmiştir.
GÜL MELİS ÖZÇELİK Uzman Modelist olarak çalışan Meral Özçelik ve eşi Celalettin Özçelik'in kızı dünyaya gelmiştir.
DENİZ ECE ÇELİK Aksesuar Satınalma Uzmanı olarak çalışan Barış Çelik ve eşi Tuğba Çelik'in kızı dünyaya gelmiştir.

EROĞLU GİYİM

LOFT

COLIN'S

EVLENENLER

ÇOCUĞU OLANLAR
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Yemek

Havaların ısınmasıyla manav tezgahlarını yepyeni ve 
birbirinden taze sebzeler doldurdu. Bu sebzelerle son 

derece sağlıklı ve yiyeni mest edecek atıştırmalıklar 
hazırlamanız mümkün. Biz de kimi klasik kimi az 
bilinen, 7 atıştırmalık tarifini sizler için derledik.

Not: Atıştırmalık tariflerinde doğaçlama ekleme-
çıkarmalar yapmak iyi sonuç verebilir!



Enginarları temizleyip kalbini çıkararak ufak bir tencereye 
alın. Bekletmeniz gerekiyorsa kararmaması için limonlu 
sudan çıkarmayın. Tencereyi enginarların üzerini geçecek 
kadar suyla doldurup 1 limonun suyunu ekleyin. Diğer 
yandan havuç ve kullanacaksanız patatesi de haşlayın. 
Enginarlar pişmeye başladığında tercihe göre robotta 
çektiğiniz ya da yemeklik doğradığınız soğanı 2 yemek 
kaşığı zeytinyağıyla kavurun. Haşlanan havuç ve patatesi 
yemeklik küp küp doğrayın. Soğanla harmanlayın. Pişen 
enginarları servis tabağına alıp üzerlerine hazırladığınız 
garnitürden koyun. Yarım çay bardağı zeytinyağına 1 
limonun suyunu ekleyin, tuz ve 1 çay kaşığı şekerle çırpıp 
enginarların üzerinde gezdirip servis edin. Not: Garnitürü 
hazır konserve olarak da kullanabilirsiniz.

MALZEMELER 
3 enginar
1 küçük soğan
1 küçük havuç
Zeytinyağı
Limon
Tuz, şeker
İsteğe göre 1 patates

ENGİNAR KALBİ DOLMASI

Yeni mevsimin yeni sebzeleri  

Bu Tarifleri  
Hak Ediyor!
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Kabak ve mantarları ayıklayıp 
soyduktan sonra kesmeden tuzlu 
kaynar suyun içinde 5 dakika 
haşlayıp alın. Mantarları yemeklik 
doğrayın. Cheddar ya da isteğe göre 
kaşar peynirinin yarısını, yumurtayı 
ve mantarları harmanlayarak 
bir iç harç hazırlayın. Kabakları 

uzunlamasına ikiye bölüp fırın 
kabına dizin. İsteğe göre içlerini alıp 
harca katabilir ya da ayırabilirsiniz. 
Kabakların içini harçla doldurup 
peynirin kalan yarısını da üzerinde 
gezdirin. Önceden 160 derecede 
ısıtılmış fırında peynir eriyene kadar 
pişirip sıcak servis edin.

MALZEMELER 
4 adet kabak
200 gram Cheddar peyniri
400 gram mantar
1 yumurta
Zeytinyağı
Tuz1 defne yaprağı
Tuz
Pul biber

PEYNİR VE MANTAR 
DOLGULU FIRINDA KABAK

Yemek
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MALZEMELER 
1 patlıcan
5 kiraz domates
Feta ya da parmesan peyniri
Paisano ya da İtalyan ekmeği
Tereyağı
Fesleğen
Tuz

PATLICANLI BRUSCHETTA İster bir partide ister akşam yemeği öncesi 
atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz patlıcanlı 
bruschetta için önce tuzlu suda bekleterek acı 
suyunu salan patlıcanları ince ince dilimleyip 
kızartın. Daha sonra paisano ya da bulabildiğiniz 
bir İtalyan ekmeğini ince ince doğrayıp kızartın. 
Ekmeğin üzerine tereyağı sürün, patlıcanları 
yerleştirin. Son olarak da doğradığınız kiraz 
domates, fesleğen ve feta ya da parmesan 
peynirini ekleyin. İsteğe göre tuz serpin. Çok 
basit bu tarifin ne kadar lezzetli olduğuna çok 
şaşıracaksınız.
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Pek çok sebzeyi fırınlayarak lezzetli atıştırmalıklar elde 
edebilirsiniz. Bu tarifte kuşkonmaz, bebek patates, kiraz 
domates, süs biberi ve yeşil biber kullanıyoruz. Patates ve 
kiraz domatesleri ikiye, biberleri ise göz kararı 2 parmak 
kalınlıkta dilimlere ayırın. Fırın kabına kuşkonmazları dizin. 
Diğer sebzeleri de etrafına sıralayın. Tuz ve kekik, karabiber, 
nane gibi sevdiğiniz baharatlarla tatlandırın. Son olarak 
üzerlerinde zeytinyağı da gezdirip önceden 180 dereceye 
getirilmiş fırında 30-40 dakika pişirin. Bu yemeği kırmızı 
etlerin yanında ya da yoğurtla hazırladığınız bir sosla 
atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 
1 demet kuşkonmaz
Bebek patates
Kiraz domates
Süs biber
Yeşil biber
Baharatlar
Tuz 
Zeytinyağı

FIRINDA APERATİF KUŞKONMAZ

Yemek
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Pancarlı humus tarifi için işe önce pancarlı haşlayarak başlayın. 
Kabuklarıyla 20-25 dakika haşladığınız pancarları hemen buzlu suya 
atın ki kararmasın. Biraz soğuduktan sonra pancarları doğrayın ve diğer 
tüm malzemelerle birlikte pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderdan 
geçirin. Damak tadınıza göre istediğiniz miktarda zeytinyağı ve su ilave 
edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 

2 su bardağı haşlanmış nohut
1 pancar
1 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1,5 çay kaşığı tuz
Kimyon
Su

PANCARLI HUMUS
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Erasta Edirne AVM, düzenlediği 
otomobil kampanyası ile yeni 
yıl yaklaşırken alışveriş heye-

canını ikiye katlıyor. Çekilişe, 15 Kasım 
2017- 18 Şubat 2018 tarihleri ara-
sında, aynı gün içinde mağazalardan 
yaptıkları alışverişlere ait fiş ve fatu-
raları göstererek, kampanya süresin-
ce danışmadan onaylatan tüm ziya-
retçiler katılabilecek. Çekiliş sonunda 
1 kişi Hyundai Tucson 1.6 GDİ STYLE 
kazanacak. Erasta Edirne AVM etkin-

Alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Edirne, 15 Kasım 2017 – 18 Şubat 2018 tarihleri 
arasında, Erasta AVM içindeki mağazalardan toplamda 35 TL ve katları tutarında alışveriş 

yapan tüm ziyaretçilere, Hyundai Tucson kazandıran çekilişe katılma hakkı sunuyor.

Her 35 TL’ye çekilişe katılma şansı 
ERASTA EDİRNE’DEN AYAKLARI YERDEN KESEN 

OTOMOBİL KAMPANYASI 

ENGELLİLERİ 
UNUTMADIK  

ALIŞVERİŞ SONRASI SİNEMA 
VEYA YEMEK ERASTA 
FETHİYE AVM’DEN GELDİ. 

Haberler

lik alanında 23 Şubat 2018 tarihinde 
saat: 14.00’te gerçekleşecek çekilişin 
sonuçları, 27 Şubat 2018 tarihinde 
Edirne Haber Gazetesi’nde ilan edi-
lecek. Çekilişin asil talihlisi 14 Mart 
2018 tarihine kadar, yedek talihlisi ise 
29 Mart 2018’e kadar başvuru yapa-
rak, otomobilini teslim alabilecek. 
Kampanya hakkında detaylı bilgi 
Erasta Edirne AVM’nin web sitesin-
den ve sosyal medya hesaplarından 
takip edilebilir.

Aralık tarihinde Faika Erkurt Özel 
Eğitim İlkokul-Ortaokul Mesle-
ki Eğitim Merkezinden gelen 90 
öğrenci  ilk önce Cinemarine Sine-
maları'nda Tamircikler Animasyon 
Çocuk Filmini izlediler, sonrasında 
Burger King’de kendileri için ha-
zırlanan yemek organizasyonu ile 
ağırlandılar. Aynı gün çocukların 
yapmış olduğu ürünlerden oluşan 
sergi Alışveriş Merkezimizin Etkinlik 
Alanında açıldı.

Erasta Fethiye AVM, düzenlenen kampanya ile aynı gün 
içinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaret-
çilerine; alışverişi keyfini sinema veya yemekle birleştirme 
fırsatı sundu. 

'ÇAM KESME FİDAN DİK'
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 
Yılbaşı öncesi ağaç kesmeyi değil fidan 
dikmeyi teşvik etmek amacıyla başlatılan 
‘Yılbaşı için Çam Kesilmesin Fidan Dikilsin’ 
seferberliği kapsamında Erasta Edirne 
Avm’de ‘Çam Kesme Fidan Dik’ sloganıyla 
ücretsiz fidan dağıtımı yapılmıştır.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 
Erasta Edirne’de ücretsiz dağıtılan fidan-
larla ‘’Çam kesme,fidan dik’’dedik; hep 
birlikte yeşile ton ,doğaya can kattık.
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ERASTA EDİRNE, ÇOCUKLARI SÖMESTR 
TATİLİNDE EĞLENCEYE DAVET EDİYOR!

Alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Edirne, karnesini danışmaya getiren 
çocuklara, AMF Bowling ve Eğlence Merkezi’nde geçerli 10 TL değerinde oyun 

kuponu hediye etti.
Erasta Edirne AVM, tüm çocukları, 
AMF Bowling ve Eğlence Merke-
zi’nin eğlenceli ve keyifli aktivite-
lerle dolu dünyasına davet ediyor. 
Çocukların sömestr tatili heyecanı-
na ortak olan Erasta Edirne, karne-
lerini danışmaya getiren çocuklara, 
AMF Bowling ve Eğlence Merke-
zi’nde değerlendirebilecekleri 10 

TL değerinde kupon hediye etti.
Gondol, bowling, çarpışan araba, 
dönme dolap, tırtıl, buz hokeyi, 
basket gibi birbirinden heyecan-
lı oyunlarla dolu AMF Bowling ve 
Eğlence Merkezi, çocukların ve on-
larla birlikte ailelerinin katılabilece-
ği birbirinden heyecanlı etkinlikler 
sundu.

Ziyaretçilerine alışveriş merkezinde eğ-
lenceli anlar yaşatmaya ve Fethiyelilerin 
yaşamına farklı bir soluk getirmeye de-
vam eden Erasta Fethiye AVM, gerçek-
leştirilen etkinlikle ünlü astrolog Hande 
Kazanova’yı ağırladı. Kazanova’nın; 2018 
Burç ve astroloji yorumlarıyla gerçekle-
şen etkinlik; Fethiyeli ziyaretçilerin ilgisi-
ne sahne oldu.  

“Arayış” ve “Senin İçin” kitaplarının genç 
yazarı, Arda Erel 19 Kasım Pazar günü 
söyleşi ve imza günüyle Fethiyeli seven-
leriyle buluştu. Hayata, insanlara ve iliş-
kilere dair yazıları ve özlü sözleriyle sos-
yal medyada da kitleler tarafından takip 
edilen Arda Erel, hayranlarının merak et-
tiği soruları cevapladığı minik söyleşinin 
ardından, kitaplarını imzalayarak hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

ATAMIZI ANDIK

2017’YE HANDE 
KAZANOVA İLE 

VEDA ETTİK

ARDA EREL’LE YAŞAMA DAİR, 
İMZA VE SÖYLEŞİ!

Atatürk’ü Anma Haftası 
kapsamında Atatürk’ün 
yaşamından kesitlerin 
sunulduğu “Atatürk Fotoğrafları 
Sergisi’ Erasta Fethiye AVM 
ziyaretçileriyle buluştu.
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1915 ÇANAKKALE SAVAŞ 
MALZEMELERİ MÜZESİ  
ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTU

ERASTA ÇOCUK KULÜBÜ İLE YİNE, YENİ, YENİDEN!

ELİF KORKMAZEL 
İLE “HÜNERLİ 

ELLER” YARIŞTI.

Yenilenen "1915 Çanakkale Savaş 
Malzemeleri” müzesi, Erasta Fet-
hiye AVM’de ziyaretçileriyle buluş-
tu.
Anadolu’yu gezerek, milli birlik ve 
beraberliğin temeli olan Çanakkale 
Zaferi’nin ruhunu yaşatarak yeni 
nesillere aktarmayı amaçlayan 
1.000 parçalık gezici müze, 2. kez 
Fethiyelilerle buluştu. Açılışı Fethi-

ye Kaymakamı Muzaffer Şahiner 
tarafından gerçekleştirilen müze-
de Çanakkale Savaşı’nda kullanılan 
mühimmat, askeri teçhizat, kişisel 
eşyalar ve şehitlik replikası sergi-
lendi. Ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi 
ile karşılanan müzeyi İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından yapılan 
planlamayla Fethiye ve civar ilçe-
lerden 10.000 öğrenci ziyaret etti.

Minik ziyaretçilerine; eğlenirken 
öğretmeyi amaçlyan Erasta Çocuk 
Kulübü; atölye çalışmalarına baş-
ladı. Her Cumartesi gerçekleştirilen 
ve çeşitli materyaller kullanılarak 
çocukların el becerilerini geliştirir-
ken keyifli zaman geçirmelerini de 
sağlayan etkinlikte; şapka yapım, 
anahtarlık, duvar saati, kar küresi 
atölyeleri minik ziyaretçilerimizin 
yoğun ilgisini gördü.

Usta aşçı ve program sunucusu Elif Kormazel,   
“Hünerli Eller” ile buluştu.  Ev hanımlarına mut-

fakla ilgili pratik bilgilerin eğlenceli ve interaktif bir 
şovla anlatıldığı etkinlikte, “Hünerli Eller” eğlenceli 

yarışmalarla kıyasıya mücadele etti. “Elma soyma”, 
“T-Shirt katlama”, “İğneye iplik geçirme”, “Yastık kılıfı 

geçirme” yarışmalarıyla keyifli anlara sahne olan 
etkinlikte, yarışmacılar birbirinden güzel hediyelerin 

de sahibi oldular. 

Haberler
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“MAĞAZACILAR GÜNÜ’NÜ” 
HEP BİRLİKTE KUTLADIK

ERASTA FETHİYE’DE  
CEM BELEVİ COŞKUSU!

OKUL ÖNCESİ EĞLENCEN, ERASTA FETHİYE AVM’DEN!

Fethiyenin ilk ve tek alışveriş merkezi Erasta Fethiye AVM’yi bugün-
lere getiren tüm mağazacılarımızın; “12 Aralık Mağazacılar Günü’nü” 
birlikte kutladık. Erasta Fethiye AVM Müdürü Gözde Demirez ve be-
raberinde tüm yönetim ekibinin eşlik ettiği mağaza ziyaretlerinde 
günün anlam ve önemine yönelik küçük hediyeler takdim edildi. 

Erasta Fethiye AVM’de gerçekleştirilen Cem Belevi kon-
seri; farklı yaş gruplarından çok sayıda ziyaretçinin yoğun 
ilgisine sahne oldu. “Alışamıyorum”, “Sevemez Kimse 
Seni”, “Aç Kollarını”, “Dumanlı Sevda” ve “Sor” isimli şar-
kılarını seslendiren Belevi, Fethiyelilerden gördüğü ilgiden 
memnun kaldı, konserine hayranlarından gelen istekleri 
çevirmeyerek canlı performansla devam eden sanatçıya 
hayranları eşlik etti. 

Bir Erasta Fethiye 
AVM klasiği olan “Yıl-
başı Kabini” ziyaret-
çilerin yoğun ilgisi ile 
gerçekleştirildi. Aynı 
gün içerisinde top-
lamda 150 TL ve üzeri 
alışveriş yapan Eras-
ta Fethiye AVM ziya-
retçileri hava kabinine 
girmeye hak kazanarak 
yüzlerce hediyeden biri-
ne sahip oldu. Tekstilden 
aksesuara, elektronikten 
eğlenceye yüzlerce hedi-
yenin havada uçtuğu hediye kabini hem katılımcılara hem 
de izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Her yaştan ziyaretçiye 
hitap eden ve katılımcı bulan “Yılbaşı Kabini” ziyaretçilerini 
eli boş göndermedi. 

Erasta Fethiye AVM 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı başlarken; ger-
çekleştirdiği etkinliklerle minik zi-
yaretçilerine okula dönüş öncesi 
keyifli anlar yaşattı.
Balon katlama, yüz boyama ve 
maskot karakterlerle fotoğraf çe-
kimlerinin gerçekleştirildiği etkin-
liklerde minik ziyaretçilerimiz okul 
açılışı öncesinde keyifli anlar yaşadı.

ERASTA FETHİYE’DE 
YENİ YIL HEDİYELERİ 
HAVADA UÇTU!
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DERYA ULUĞ COŞKUSU!

 “HEDİYE ÇARKI” ERASTA FETHİYE AVM 
ZİYARETÇİLERİ İÇİN DÖNDÜ!

OKUL SETİN ERASTA FETHİYE AVM’DEN!

Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye AVM 
Aralık ayında birbirinden güzel etkinlik ve konserlerle 2017’yi 
uğurladı. 10 Aralık Pazar günü, son dönemin en beğenilen 
isimlerinden sanatçı Derya Uluğ’u ağırladı. Fethiyelilerin yoğun 
ilgi gösterdiği konserde; “Okyanus”, “Canavar” ve “Nabız” isim-
li şarkılarını  seslendiren ünlü sanatçı gördüğü ilgi ve sevgiden 
memnuniyetini dile getirirken, Fethiyeliler ünlü sanatçıya kon-
ser boyunca eşlik etti. Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren 
Derya Uluğ Fethiyeli hayranlarıyla buluşma fırsatı sağlandığı 
için  Erasta Fethiye Yönetimine teşekkürlerini sundu. 

Düzenlenen “Çarkıfelek Günleri” 
ile Erasta Fethiye AVM ziya-
retçileri kazançlı çıktı. Aynı gün 
içinde toplamda 150 TL ve üzeri 
alışveriş yapan ziyaretçilerimiz 
hediye çarkı kampanyasıyla bir-
birinden cazip hediyeleri anında 
kazanma fırsatı yakaladı. Her 
yaştan ziyaretçiye hitap eden 
ve eğlenceden sinemaya, elekt-
ronikten yemeğe kadar birçok 
farklı kategoride yüzlerce farklı 
hediye ile renklenen etkinlik ke-
yifli anlara sahne oldu.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 
okul alışverişinde de, anne-babaların ve 

miniklerin yanındaydık. 
Minik ziyaretçilerinin; okula dönüş 

heyecanına etkinliklerin yanı sıra 
kampanyalarla ortak olan Erasta Fethiye 

AVM gerçekleştirilen kampanya ile 150 
TL ve üzeri alışverişlere 63 parçadan 

oluşan 250 adet okul seti hediye etti.

Haberler
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İşte davetlilerin limuzin de değil, jetle geldiği

Dünyanın en pahalı  
10 kraliyet evlilik töreni!

Lüks
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İ

Evlilik törenlerinin pahalı 
ve gereksiz olduğunu 
düşünenlerden misiniz? Öyleyse 
bu yazıya muhakkak göz atın. 
İşte özel jetlerle yolcu taşınan, 
özel stadyum inşa edilen, 
dekorasyonunda 1 milyon 
çiçek kullanılan, kısacası lükste 
kesinlikle aşırıya kaçılan en 
pahalı 10 kraliyet evlilik töreni!

İnsanın evlendiği günün hayatının en özel günü 
olduğu, o günün mükemmel geçmesi gerektiği 
söylenir. Belki de bu sebeple evlilik törenlerine 
de çok önem verilir. Aylar öncesinden hazırlık-
lara başlanır, yüzlerce kişiye yemekli bir davet 
verilir, eğlencesinden yeme-içmesine hiçbir şey 
eksik edilmez. Durum böyle olunca pek çok kişi 
evlilik törenlerine harcanan paranın epey ciddi 
bir kalem olduğunu düşünür. Diğer yandan, biz 
“sıradan” insanların evlenirken harcadığı para, 
kraliyet ailelerinin harcadığının yanında deve-
de kulak bile değil. Kraliyet ailelerinin üyeleri-
nin evlilik törenleri dünyanın en şaşalı törenleri 
arasında yer alıyor. Bu törenlerde dünyanın en 
büyük pastalarını, yüzlerce çiçekle gözalıcı de-
korasyonları, muhteşem gelinlikleri, gösterişli 
smokinleri, dev pırlantaları yani aklınıza gele-
bilecek her türlü lüks detayı görmek mümkün. 
Bu törenler için harcandığı beyan edilen tutar-
lar ise genellikle gerçeği yansıtmıyor. Kraliyet 
ailelerinin basınla paylaştığı harcama miktarları 
törenin görkemiyle karşılaştırınca epey düşük 
kalıyor. İşte açıklanan rakamlara göre en yük-
sek maliyetle organize edilen 10 kraliyet evlilik 
töreni.
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İSVEÇ PRENSESİ’NİN PERİ MASALI  
MUTLU SONLA BİTTİ

BRUNEİ PRENSİ’NİN 6 MİLYONLUK 

ŞAŞAALI TÖRENİ

İsveç Prensesi Victoria ve Daniel Wrestling’in peri masalı 
gibi bir aşk hikayesi var. Wrestling aslında, prensesin 
fitness antrenörüydü. Babası olan Kral 16. Carl Gustaf 
bu evliliğe karşı olsa da prenses ona itaat etmedi ve 
Haziran 2010’da aşık olduğu erkekle evlendi. 3 milyon 
dolara maledilen ve Avrupa’nın en iyi ve en büyüklerinden 
biri olan evlilik törenine Avrupa’nın kraliyet aileleri katıldı. 
Törene yaklaşık 250 bin kişi katılırken onlara, çiçeklerle 
donatılmış sokaklardaki 150 bin de turist eşlik etti.

Brunei Prensi Al-Muhtadee Billah ve Sarah Salleh 9 
Eylül 2004 tarihinde evlendiğinde gelin 17, damat ise 
30 yaşındaydı. 2 bin kişinin katıldığı evlilik töreni tam 6 
milyon dolara maledildi. Bu şaşalı tören için gökyüzünde 
tam 15 dakika boyunca havai fişek gösterisi yapıldı. Aile 
üyeleri ve dünyanın dört bir yanından gelen davetliler 
için 100’den fazla limuzin kullanıldı. Davetliler arasında 
Japonya’nın Veliaht Prensi Naruhito ve Gloucester Dükü 
Prens Richard da bulunuyordu. Tören Brune’de, bizzat 
sultanın sarayında yapıldı.

Lüks

DÜĞÜN ÖNCESİ GELİNE 200 
MİLYON STERLİN HEDİYE EDİLDİ!

Sıradaki ihtişamlı tören komşu ülke Yunanistan’dan! 
Temmuz 1995’te evlenen Prens Pavlos ve İngiliz Ma-
rie-Chantal Miller’ın evlilik töreni Londra Bayswater’da, 
St. Sophia Katedrali’nde yapıldı. Tören 7 milyon dolarlık 
maliyetiyle şehrin gördüğü en pahalı evlilik törenlerinden 
biriydi. Etkinlik için katedral 30 bin pembe çiçekle donatıl-
dı ve yaklaşık 1.400 prestjili isim katılım gösterdi. Baba-
sının evliliğinden hemen önce 200 milyon sterlin hediye 
ettiği Marie-Chantal, beyaz ipekten Valentino bir gelinlik 
giydi. İnci işlemeli ve 4,5 metre uzunluğundaki Chantilly 
danteliyle gelinliğin değeri yaklaşık 233 bin dolardı. Ayrıca 
davetliler için 300 adet pasta alındı.

1

32



065www.erogluholding.com

1 MİLYONDAN FAZLA  
ÇİÇEK KULLANILDI
İspanya’nın Veliaht Prensi Felipe ile Letizia Ortiz 
Rocasolano nişanlılıkları açıklandıktan 5 ay sonra 
22 Mayıs 2004’te evlendi. Madrid’de, Almudena 
Katedrali’nde yapılan törene neredeyse tamamı 
önemli isimlerden oluşan 1.500 kişi katıldı. Töreni 
sıra dışı kılan ise süslemelerde tam 1 milyonu aşan 
miktarda çiçek kullanılmasıydı! Ayrıca kutlamalar 
sırasında 20 bin polis memuru görev aldı. Çünkü 
törenden 2 ay önce Madrid’de terör saldırısı 
gerçekleşmişti.

GELİN ÇİÇEK YERİNE  
MÜCEVHER BUKETİ TAŞIYINCA
Brunei’den bir evlilik töreni daha! Dünyanın en zengin kişilerinden biri 
olan Brunei Sultanı’nın en küçük oğlu Prens Abdul Malik’in 31 yaşındaki 
oğlu 22 yaşındaki Dayangku Bolkiah ile tam 30 milyon dolara maledilen 
şaşalı bir törenle evlendi. Tören, dünyada oturumun olduğu en büyük 
saray olan Istana Nural Iman Sarayı’nda yapıldı. Gelin ve damadın 
kıyafetleri gerçek pırlantalarla süslendi. Gelin elinde çiçek değil, gözalıcı 
mücevherlerden bir buket taşıdı. Tacında 6, elmas kolyesinde ise 17 
zümrüt yer alıyordu. Tacı ve kolyesiyle takım broşunda yine 2 zümrüt 
taş vardı. Gelinin Christian Louboutin marka topuklu ayakkabıları da 
Swarovski kristalleriyle işlendi. 5 Nisan 2015’te başlayan tören 11 gün 
sürdü.

PRENSESİN 20 MİLYON 
DOLARLIK EVLİLİK TÖRENİ
Brunei Sultanı’nın 5. çocuğu olan Prenses Hajay Hafizah Su-
rurul Bolkiah 2012 yılında Pengiran Haji Muhammad Ruzaini 
ile 20 Eylül 2012’de resmi törenle evlendi. 23 Eylül tarihinde 
ise yaklaşık 20 milyon dolara mal edilen gösterişli bir tören 
yapıldı. Tören başkentte, kraliyete ait 1.700 kişilik Nurul Iman 
Sarayı’nda yapıldı. Törene özellikle Güney Asya’nın liderle-
ri katılım gösterdi. Prenses törende mücevherlerle işlenmiş 
ipekten, mor bir gelinlik giydi.

5

6

4
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Lüks

DÜNYANIN EN SEVİLEN ÇİFTLERİNDEN BİRİNİN TÖRENİ  

34 MİLYON DOLARA MAL EDİLDİ

53 YAŞINDAKİ PRENSİN GEÇ GELEN EVLİLİĞİ  

65 MİLYONLUK TÖRENLE KUTLANDI

Son yılların en pahalı olmasa da en ses getiren evliliğinin 
İngiltere Veliahtı, Cambridge Dükü, Galler Prensi William ile 
Kate Middleton’ınki olduğunu söylemek mümkün. 29 Nisan 
2011’de 34 milyon dolara maledilen törenle evlenen ikili bu-
gün dünyanın en sevilen çiftleri arasında yer alıyor. Prens 
William ile University of St. Andrews’ta sınıf arkadaşıyken 
tanışıp 10 yıl arkadaşlık eden Middleton’ın giydiği Alexan-
der McQueen gelinlik dönemin modasını derinden etkiledi. 
Westminster Abbey’de yapılan tören için 80 bin dolar de-
ğerinde 8 katlı bir pasta hazırlandı. Sadece dekorasyonda 
kullanılan çok sayıda çiçek için ise yaklaşık 800 bin dolar 
harcandı. Çift evlendikten sonra 1902 State Landau atlı 
arabayla tur atarak halkı selamladı. Daha sonra yapılan kut-
lamada havai fişekler patlatıldı ve çiftin yakın çevresine özel 
kutlamada Pop Star Ellie Goulding sahne aldı. 

Grace Kelly ve Monaco Kralı’nın oğlu 
Prens Albert II ile Charlene Witts-
tock’un evliliği Monte Carlo’da, 65 
milyon dolar değerinde görkemli bir 
törenle başladı. 53 yaşında evlenme-
ye karar veren Prens gönlünü, Güney 
Afrikalı yüzücü Wittstock’a kaptırmış-
tı. 1 Haziran 2011’de resmi, 2 Haziran 
2011’de ise dini tören yapıldı. 2 ayrı 
tören harcanan meblağı artırırken 
resmi törenin akşamında bir de parti 
düzenlendi. Partide Jean Michel Jarre 
sahne aldı. Törene katılanlar arasında 
Süpermodel Naomi Campbell da vardı.

Gelinliklerin beyaz olmasının ve pasta üzerine konan 
gelin-damat figürlerinin ilk olarak kraliyet törenlerinde 
görüldüğünü biliyor muydunuz?

7

8
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BU TÖRENİ 750 MİLYON 
KİŞİ NAKLEN İZLEDİ!

“EVLENMEK İÇİN STADYUM  
İNŞA EDİLİR Mİ?” DEMEYİN!

İşte dünyanın en meşhur evlilik töreni! 32 yaşında-
ki Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II Elizabeth’in 
oğlu Prens Charles’ın 20 yaşındaki Lady Diana 
Spencer ile evlendiği tören dünyanın her ülkesin-
de televizyondan naklen yayınlandı ve yaklaşık 
750 milyon kişi izledi. 70 milyon dolara maledilen 
görkemli tören 21 Temmuz 1981’de, Londra’da, 
St. Paul Katedrali’nde gerçekleşti. Törene yüzlerce 
kraliyet mensubu ve önemli isim katıldı. 7,5 metre-
lik kuyruğu, retro tafta dantelleri, fildişi rengi ipek 
kumaşıyla Diana’nın gelinliği uzun yıllar boyunca 
gelinlik modasının öncüsü oldu. Törende servis edi-
len 1,5 metrelik pasta 14 günde hazırlandı. Üstelik 
herhangi bir kazaya önlem olarak pastanın bire bir 
aynısı da hazır tutuldu. Konuklar için de ayrıca 27 
pasta hazırlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Hüküm-
darı olan Şeyh Mohammed Bin Rashid al Maktoum ile kuzeni Hind 
bint Maktoum bin Juma Al Maktoum’un 1979’daki evliliği, dünyanın 
en pahalı evlilik töre-
niyle başladı. Öyle ki 
sadece bu tören için 
20 bin kişilik bir stad-
yum inşa edildi. Stad-
yumda ziyaretçiler at 
ve deve sürdü; Du-
bai Hava Kuvvetleri 
akrobasi gösterisi 
yaptı. Törenin top-
lam değerinin 100 
milyon dolar civa-
rında olduğu dü-
şünülüyor. 7 gün 
süren tören için 5 gün de 
resmi tatil ilan edildi. 34 özel jet dünyanın dört bir yanın-
dan prestijli misafirleri Dubai’ye taşıdı. Ne var ki gelin törenden sonra 
hayatına geleneklerine bağlı bir Arap eşi olarak devam etti. Daha çok 
hayır işleriyle uğraşarak göz önünde olmayan bir hayat sürdürüyor. 
Öyle ki kendisinin fotoğrafları dahi paylaşılmıyor. Dubai Hükümdarı’na 
davetlerde, sonraki eşi eşlik ediyor.

Kraliçe Elizabeth’in kardeşi Prenses Margaret’ın  
1960’ta fotoğrafçı Antony Armstrong-Jones ile evlenmesi 
Avrupa’daki diğer kraliyet ailelerinin tepkisini çekmişti. 
Törene yurt dışındaki kraliyet ailelerinden sadece 
Danimarka Kraliçesi Ingrid katılmıştı.

9 10



Bölge Yöneticilerinin ekipleri ile daha iyi ilişki 
kurmaları ve etkili koçluk görüşmeleri ger-
çekleştirmeleri için gerekli olan temel beceri 
ve yetkinliklerin kazandırılması ile bu prog-
ramla; COLIN’S Bölge Yöneticilerinin, geliş-
tiren yönetici olma konusunda dönüşümünü 
hedefliyor.  
Bu hedefin ilk aşaması olarak Bölge Yöne-
ticilerine verilen bu programın devamı 2018 
yılında Mağaza Yöneticilerine de verilerek 
birbirleri ile aynı becerilere sahip olan bir satış 
takımı oluşturulacak.  
 Programın moderatörlüğünü Eğitim ve Geli-
şim Müdürü Hüseyin Kılıç gerçekleştirdi.

COLIN’S Kıbrıs mağaza yöneticilerimizden ve satış danış-
manlarından oluşan aynı zamanda Kıbrıs ülke temsilcisi 
Sinan Pazarbaşı’nın da katılım gösterdiği eğitim program-
ları Mağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirildi. “Satış Çemberi” 
eğitimlerimizi Uluslararası Eğitim ve Gelişim Uzmanı Dilara 
Duman yönetti.
“Satış Çemberi” eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcıla-
rımız verdiği geri bildirimlerle eğitimin farkındalık yarattığını 
ve eğitim sonrası satışa güvenle çıkacaklarını ilettiler.
Desteklerinden dolayı COLIN’S Kıbrıs ekibine teşekkür ede-
riz. Yüksek enerjiyle, ilgiyle ve coşkuyla aktif olarak eğitime 
katılan çalışma arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
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Haberler

COLIN’S Ukrayna-Kiev mağaza yöneticilerimizden 
oluşan aynı zamanda Ukrayna alan yöneticisi ve 
bölge müdürlerinin de katılım gösterdiği eğitim 

programları Kiev’de gerçekleştirildi. “Satış Çemberi” – 
“Yetkinliklere Dayalı Mülakat Becerileri” ve Ocean Plaza 
Mağaza içi eğitimlerimizi Uluslararası Eğitim ve Gelişim 
Uzmanı Dilara Duman ve Eğitim Gelişim müdürü Hüseyin 
Kılıç yönetti.
“Satış Çemberi” eğitimini başarıyla tamamlayan katılım-
cılarımız sertifikalarını almaya hak kazandılar. 
Desteklerinden dolayı COLIN’S Ukrayna ekibine teşekkür 
ederiz. Yüksek enerjiyle, ilgiyle ve coşkuyla aktif olarak 
eğitime katılan çalışma arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
Birlikte yükselmek bize uyar! 

UKRAYNA KİEV MAĞAZA YÖNETİCİLERİ EĞİTİMDE

DUYGUSAL  
ZEKÂ EĞİTİMİ

KIBRIS MAĞAZA 
EKİPLERİMİZ EĞİTİMDE



COLIN’S Gürcistan mağaza müdürlerimizden ve satış da-
nışmanlarımızdan oluşan aynı zamanda Satış Müdürümüz 
Erdinç Sert’in ve Görsel Düzenleme Sorumlusu Burak Erçe-
lik’in de katılım gösterdiği eğitim programları Tiflis’te ger-
çekleştirildi. “Satış Çemberi” ve “İleri Satış Teknikleri” ma-
ğaza eğitimlerimizi Uluslararası Eğitim ve Gelişim Uzmanı 
Dilara Duman yönetti.
“İleri Satış Tekniklerini” eğitimini başarıyla tamamlayan ka-
tılımcılarımız verdiği geri bildirimlerde satışta beden dilinin 
özellikle ilgilerini çektiğini ve reaktif-proaktif yaklaşımı öğ-
rendiklerini ilettiler.
Desteklerinden dolayı COLIN’S Gürcistan ekibine teşekkür 
ederiz. Yüksek enerjiyle ve ilgiyle eğitime katılan çalışma ar-
kadaşlarımıza başarılar dileriz.

24 Ekim Salı günü Türkiye Perakende Satış Müdürü-
müz Tolga Akkalay, Uludağ Üniversitesi İktisat Kulü-
bü'nün düzenlediği İstihdam-Kariyer-Gelecek etkinli-
ğinde "Yeni Kuşak ve Perakende" konulu bir konuşma 
gerçekleştirdi. 
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri ve hem perakende 
sektörünü hem Colin's'i yakından tanıma fırsatı buldular.
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GÜRCİSTAN MAĞAZA 
EKİPLERİMİZ EĞİTİMDE

ULUDAĞ  
ÜNİVERSİTESİ'NDE 

ETKİNLİK

MERSİN PALM CİTY 
AVM MAĞAZA AÇILIŞI

Mersin Palm City AVM mağazamız etkinliklerle açıldı ve 
ilk gününde yaklaşık 1200 kişiyi ağırladı.
500 kişiye “100 TL alışverişe 20 TL indirim çekinin” da-
ğıtıldığı açılışta, eğlenceli DJ performansı ve özel ikram-
larla müşterilerimize keyifli bir gün yaşattık.
Mersin yerel radyolarında  Mersin Palm City mağaza-
mızın açıldığını belirten anonslarımız hafta boyunca yo-
ğun frekanslarla yayınlandı. Ayrıca şehrin en işlek cad-
delerinde yaptığımız billboard çalışmalarımızla yer aldık.
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Colin's vizyonunu hayata geçirmek için stratejilerimizi, süreçle-
rimizi, organizasyonumuzu ve sistemlerimizi müşteriyi odağa 
alarak gözden geçireceğimiz "ZİRVE" değişim projemizin lans-
manını gerçekleştirdik. 
İcra Kurulu Başkanımız Sn. Yavuz Eroğlu, direktörlerimizin ve 
müdürlerimizin katılımlarıyla gerçekleşen lansman toplantısın-
da, danışmanlarımız ve İnsan Kaynakları ekibi  olarak bu proje-
nin amaç, hedef ve detaylarını aktardık, projeden beklentileri-
mizi paylaştık.
Zirve projesi kapsamında İnsan Kaynakları uygulamaları anla-
mında özellikle kariyer, yetenek yönetimi, performans ve takdir 
kültürü gibi bir çok farklı yenilik, sizlerin desteği ve işbirliği ile 
hayatımıza girecek. 

ZİRVE" DEĞİŞİM 
PROJEMİZİN LANSMANINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK. 

COLIN'S'E  
PRESTİJLİ ÖDÜL
13 Aralık 2017 tarihinde Conrad Istanbul 
Bosphorus otelinde SCP Clup tarafından 
düzenlenen 3. Türkiye’nin En Etkili Tedarik 
Zinciri Profesyonelleri Ödül Töreni'nde iki 
ödülün sahibi olduk.
25 firmanın projelerini sunduğu yarışmada 
ilk sekize kalan Colin's, Proje Yarışmasına 
katılım ödülünün yanında “En Teknolojik” 
dalda “Sorter ve Konveyör Makineleri ile DC 
Otomasyonu” projesi ile birincilik ödülüne la-
yık görüldü ve iki ödülün sahibi oldu.

Mağazalarımızda Müdür Yardımcısı adayı olarak gö-
reve getirilen 10 MT çalışma arkadaşımızın kendini 
tanıması, proaktif bir bakış açısına sahip olması, yö-
netsel becerilerini güçlendirmesi ve bu alanda farkın-
dalıklarının artması adına Ankara’da gerçekleşen 2. 
Oturum eğitimlerine dahil edildiler.   
Beş gün süren programın içeriğinde,
İletişim Becerileri,
Duygusal Zeka,
Ticari Düşünme ve Müşteri Odaklılık,
Mağazada Takım Yönetimi,
Temel Yönetim Becerileri eğitimleri yer alıyor.

MAĞAZA MT’LERİ 
EĞİTİMLERİNİ 

TAMAMLADI
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BELARUS’TA JEAN MAĞAZA ZİNCİRLERİ DALINDA 2017 
YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN JEAN MARKASI: COLIN’S

BOWLİNG 
ETKİNLİĞİ

BİLKENT'TEN COLIN'S ZİYARETİ

Belarus’ta “Choice Of The Year” uluslararası araş-
tırma kuruluşu tarafından düzenlenen araştırmaya 
göre 2017 yılında halk tarafından en çok tercih edilen 
JEAN markası COLIN’S oldu. Yaklaşık 1.000 kişinin 
katıldığı araştırma ülkenin büyük şehir ve köy/kasa-
balarında yapıldı. Ödülü COLIN’S adına ülke müdürü 
Ümit Kayumov ve bölge müdürü Ramazan Adıgüzel 
aldı. Choice Of The Year araştırma kuruluşu 16 yıl-
dır ülkenin tüketici alışkanlıkları, trend ve tercihlerini 
araştırmaktadır. Faaliyet gösterdiği ülkeler arasında 
Belarus dışında Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, 
Moldova ve Kırgızistan yer alıyor.

Mall of Istanbul’da ger-
çekleştirdiğimiz bowling 
etkinliğimizde Merkez ve 
Depo çalışanlarımızla bir 
araya geldik! 
Bowling dışında karaoke, 
langırt, masa tenisi, bilardo 
gibi birçok etkinliğin de ol-
duğu bu eğlenceli akşam-
da hep birlikte eğlendik.

Bilkent Üniversitesi İşletme ve Eko-
nomi Topluluğu (Bilkent MEC) öğ-
rencileri, COLIN'S genel merkezin-
deydi. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı 
etkinlikte Perakende Grubu İnsan 
Kaynakları Direktörümüz Ergin İlyaz 
Kınay, Ürün Direktörümüz Çağlar 
Belirgen, Erkek Kategori Tasarım 
Müdürümüz Kayhan Tuncelli,  Türki-

ye Satış Müdürümüz Tolga Akkalay 
ve Pazarlama İletişimi Müdürümüz 
Aytaç Dalyan ürün tasarımından iş-
veren markasına geniş bir yelpaze-
de konuşmalar yaptılar.
Sürpriz hediyelerin dağıtıldığı etkin-
likte, öğrenciler hem müşteri hem 
de çalışan gözüyle COLIN'S marka-
sını yakından tanıma fırsatı buldular.
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Haberler

BAŞARI HİKAYELERİNİZ YAYINDA:  
BAŞARILARINIZ ARTIK HERKESE ULAŞACAK!

Gösterdikleri başarılarla Colin’s in marka değerini art-
tıran gizli kahramanlarımızı artık herkes tanıyacak. Bu 
başarıları birlikte kutlamak ve çalışma arkadaşlarımızı 
tebrik edebilmek adına Colin’s Academy tarafından 
eÖğrenme üzerinde yeni bir proje başlatıldı, “Başarı 

Hikayeleriniz Yayında!”  
Projenin ilk parlayan yıldızları Dijital İzinle Müşteri Kay-
dı konusunda gösterdikleri başarı ile Viaport Mağazası 
ve 2017 yılının son 5 ayında 1.000.000 TL’nin üzerin-
de ciro yaparak rekor kıran Cevahir Mağazası oldu. 

COLİN’S 
ŞAMPİYONLAR LİGİ 
HAZİRAN 2017 
İTİBARI İLE BAŞLADI!
Satış Danışmanlarmız arasında başlattığımız bu yeni uygu-
lama ile, benzer ciro büyüklüklerine sahip mağazalarımızı 
liglere ayırdık. Bu liglerde Satış Danışmanlarımız, ciro per-
formansları doğrultusunda yarıştılar. Her ay kendi liginde 
en yüksek ciro performansını gösteren üç çalışanımızı ödül-
lendirdik. Yıl sonunda en fazla birinci olan 2017 Şampiyon-
larımızı ise Şubat 2017’de davet ederek kendilerine Satış 
Büyük Ödüllerini takdim edeceğiz.
Başarıyı, takdir ve ödüllendirme ile yaygınlaştırmayı hedef-
lediğimiz bu uygulamada, bol bol mağaza ziyaretim yaptık, 
sıcak bir iletişim kurduk, başarıları takdir ettik, bol bol ödül 
dağıttık ve bu anları @yenilmezlercolins Instagram hesabı-
mızda yayınladık.
2018’de de bu heyecan devam edecek!
Çünkü sonuna kadar rekabet bize uyar! 
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Ekonomist dergisinin 
2015 yılından beri, 

Türkiye’nin en büyük 
kurumları üzerinden 
gerçekleştirdiği “En 

Güçlü 50 İK Lideri” 
araştırmasında, Colin’s 

Perakende Grubu 
İnsan Kaynakları 

Direktörümüz Ergin 
İlyaz Kınay, 2017’nin En 

Güçlü 26. Lideri oldu! 

DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİMİ
COLIN’S merkez çalışanlarının ve mağaza yöneticilerinin bir arada 
katıldığı Duygusal Zekâ eğitimleri başladı. Duygusal zekâ eğitimi 
ile iş ve özel hayatımızda duyguların fark edilmesi, yönetilebilmesi 
ve proaktif davranma becerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 
İlk programlara katılan katılımcıların geribildirimleri, merkez ve 
mağaza çalışanlarının birlikte aldıkları bu eğitimin hem aralarında-
ki iletişimi arttırdığı hem de farkındalıklarının arttığı yönünde oldu.
İlgiyle ve aktif katılımlarıyla eğitime gelen tüm çalışma arkadaşla-
rımıza başarılar dileriz.
Programların moderatörlüğünü Eğitim ve Gelişim Müdürü Hüse-
yin Kılıç ile Uluslararası Eğitim ve Gelişim Uzmanı Dilara Duman 
gerçekleştirdi.

İLERİ SATIŞ 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MAĞAZA İÇİ EĞİTİMLER 

Colin’s Mağazalarında Kıdemli Satış Danışmanları ve 
Uzman Satış Danışmanlarının katıldığı İleri Satış Tek-
nikleri eğitimleri başladı. 
İlk olarak İstanbul Marmara bölgesi satış ekiplerinin 
katıldığı eğitimler, yurt içi ve yurt dışında da gerçek-
leşmeye devam ediyor. İleri Satış Teknikleri eğitimiy-
le, satış teknikleri konusunda bilgisi ve deneyimi olan, 
Satış Danışmanlarının bu konudaki becerilerini bir üst 
seviyeye taşınması amaçlanıyor.
İlk programlara katılan katılımcıların geri bildirimle-
ri, proaktif davranma becerilerinin geliştiği bununla 
birlikte iletişimlerinde beden dili kullanımının önemini 
fark ettikleri yönünde oldu.

Colin’s Academy Edirne’den Van’a, Ukrayna’dan Gürcis-
tan’a her yerde. 
Mağaza içi eğitimlerle hafta sonu toplantılarını interak-
tif ve eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlıyor. Mağaza 
ihtiyaçları, program öncesinde Bölge Yöneticileri ile bir 
araya gelinerek belirleniyor, ardından Cumartesi toplan-
tılarında saatlik interaktif eğitimler ile Mağazalarda gö-
rev alan çalışma arkadaşlarımızın hem satış gücü hem 
de motivasyonları yükseltilmeye çalışılıyor. 
Colin’s Academy 2017’de nerelerde miydi?
Adapazarı, Ankara, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Ela-
zığ, İstanbul, Mardin, Van, Kiev, Tiflis
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Sağlık
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BAHAR AYLARINDA AÇIP IÇIMIZI ISITAN ÇIÇEKLERIN DIĞER YÜZÜ: 

Bahar alerjisi 

Bahar geldi, hava ısındı, çiçekler açtı. Bu güzel 
mevsimin gelişi hiç de azımsanmayacak sayıda 

kişi için bir çilenin başlaması demek. Bahar alerjisi 
milyonlarca kişiyi etkilerken, kesin tedavisi 

olmamasıyla hayatı iyice zorlaştırıyor. Peki bahar 
alerjisi nasıl gelişir? Semptomları nasıl azaltılır? 
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22017 yılında bahar aylarını neredeyse hiç 
hissedememiş, sert geçen kıştan neredeyse 
hemen yaza geçmiştik. 2018’de ise durum 
tam tersi olacağa benziyor. Bu sene kışın sert 
geçmemesi sebebiyle bahar da daha ılıman 
seyrediyor. Diğer yandan ne üşüten, ne terle-
ten bu güzel bahar mevsimini çekilmez kılan 
bir detay da yok değil. Bahar nezlesi, alerjik 
rinit, alerjik nezle gibi isimlere de sahip bahar 
alerjisi, bu mevsimi sizin için çekilmez kılabilir.

POLENLER 500 KİLOMETRE TAŞINABİLİR!
Bahar alerjisinin en yaygın sebebi, ağaçların 
çiçeklenmesiyle birlikte polenlerini de yay-
maya başlamasıdır. Rüzgarın şiddetine bağlı 
olarak çiçek polenleri 500 kilometre kadar 
uzaklığa taşınabiliyor. Çiçeklerin yanı sıra ağaç 
ve çimen polenleri de alerji yapabilir. Özellikle 
ardıç, selvi ve mazı ağaç ve çalılarının polenleri 
bahar alerjisine sebep olur.

ALERJİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Baharda çiçek, ot ve ağaçların po-
len keseleri patlar ve içindekiler 
dış ortama salınır. Havaya karı-
şan polenler solunum yoluyla 
insanların vücuduna girebilir. 
Alerjik bir etkiye sahip polen 
solunduğunda burun duvarlarına 
yapışır ve orada kalırlar. Daha sonra 
o bölgede alerjik iltihap gelişir. Mik-
robik olmayan bu iltihap da alerjik 
belirtilere yol açar.

ALERJİYİ BAŞKA RAHATSIZLIKLARLA
KARIŞTIRMAK MÜMKÜN
Bir diğer tehlike ise alerji belirtilerinin soğuk 
algınlığı başta olmak üzere başka rahatsızlık-
larla karıştırılabilir nitelikte olması. Soğuk al-
gınlığı ve bahar alerjisinin temel farkları; aler-
jide kas ağrısı ve ateş olmaması ile alerjinin 
çok daha uzun sürmesidir. Aynı zamanda bir 
solunum rahatsızlığını da alerjiyle karıştırıyor 
olabilirsiniz. Dolayısıyla alerjiye benzer semp-
tomlarla karşılaşıyorsanız, alanında uzman bir 
hekime danışarak bunun bahar alerjisi mi, so-
lunum rahatsızlığı mı yoksa tamamen farklı bir 
rakatsızlık mı olduğunu öğrenmelisiniz. 

Sağlık

HANGİ AYLARDA HANGİ 
BİTKİLER POLEN SAÇAR? 

Ağaç polenleri:  
 Şubat, Mart, Nisan

Çayır polenleri:  
Mayıs, Haziran, Temmuz

Yabani ot polenleri: 
 Ağustos Eylül Ekim
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BAHAR ALERJİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Maalesef alerjinin yüzde yüz, kesin bir teda-
visi yok. Bahar aylarında özellikle rahatsızlık 
duyuyorsanız doktorunuzun size verdiği öne-
rilere uymalısınız. Alerji tedavisinde ilk aşama, 
koruma önlemleriyle alınıyor. Bu aşamada 
hastadan, 10 kurala uyarak hayatını yeniden 
düzenlemesi bekleniyor.

ECZANEDEN ALERJİ İLACI ALINMAMALI
Hastanın bu 10 kurala uyduğu ancak yine de 
yaşam konforu için yeterli gerilemenin elde 
edilemediği durumlarda ilaç tedavisine geçi-
liyor. Anti alerjik ilaçlarla alerjik semptomlar 
azaltılmaya çalışılıyor. Pek çok alerji ilacı re-
çetesiz alınsa da doktora danışmadan almak 
son derece tehlikeli. Zira eski kuşak anti alerjik 
ilaçlar sakinleştirici yan etkileri sebebiyle baş-
ka ilaçlarla etkileşime girebiliyor, kalpte toksik 
etki bırakabiliyor. Yeni nesil ilaçlarda bu yan et-

kiler en az seviyeye indirildi. Sizin için en doğru 
ilacı, doktorunuz tavsiye edecektir.

4-5 YIL SÜREN TEDAVİSİ VAR AMA O DA 
KESİN DEĞİL
İlaç tedavisiyle de iyileşme sağlanamadığında, 
semptomların giderek kötüleşmesi durumun-
da alerjiye karşı bir aşı tedavisi yani immuno-
terapi uygulanabiliyor. Bu tedavi kapsamında 
hastanın tepki verdiği alerjen madde vücuda 
çok az miktarlarda veriliyor. 4-5 yıl süren te-
davi sonucunda hasta artık o alerjene tama-
men duyarsız hale geliyor, yani neredeyse, 
bağışıklık kazanıyor. Ancak bu tedavide bile 
kesin bir iyileşme garanti edilemiyor. Alerjide 
tedavi, semptomların kontrol altına alınmasını 
hedefliyor.

ÖNLEM ALINMAZSA ASTIMA EVRİLEBİLİR
Bahar alerjisi çoğu zaman gözardı edilir ve 
semptomların baharın geçmesiyle bitme-

si beklenir. Ancak uzun vadede 
müdahale edilmeyen ba-

har alerjisi uyku düzeni-
nizi bozar ve gündüzleri 
konsantrasyon güçlüğü 
çekmenize sebep olur. 
Aynı zamanda alerjiler 

uzun süreli ve geçmeyen 
baş ağrılarına yol açar. Göz 

ve burunda kaşıntı ile 
hapşırmaktan ibaret 

görüldüğü için ihmal 
edilen bahar alerji-

leri sonunda sinü-
zit, otit ve astım 
gibi rahatsızlık-
lara evrilebilir.

BAHAR ALERJİSİNİ AZALTMANIN 10 YOLU!

NE ZAMAN DOKTORA 
BAŞVURMALIYIM?

1- Dengeli beslenin, dinlenin, bol 
bol su için.
2- Polenler sabah 6’dan öğlene dek 
yayılır, bu saatlerde mümkünse ev-
den çıkmayın.
3- Evden çıkmanız şartsa maske, 
şapka ve gözlük kullanın.
4- Polene maruz kaldıktan sonra 

kıyafet değiştirin, yıkanın.
5- Yeşil alanlardan kaçının.
6- Burun ve göz çevrenize krem sü-
rün. Polenler kreme yapışacaktır.
7- Bahar aylarında aracınızın camı-
nı, evinizin dış kapı ve pencerelerini 
özellikle sabahları kapalı tutun.
8- A, B, C ve E vitamini yönünden 

zengin besinler tüketin; alkol ve si-
gara kullanmayın.
9- Dışarıdan aldığı havayı süzen 
klima filtresini her ay değiştirin ve 
alerjen karşıtı filtre satın alın.
10- Mümkünse bahar aylarında 
kıyafetlerinizi günde birkaç kez de-
ğiştirin. 

• Sık sık hapşırıyorsanız,
• Burnunuz tıkanıyor ve akıyorsa,
• Gözleriniz devamlı sulanıyorsa,
• Göz, damak vyae burnunuzu devamlı ka-
şıma isteği duyuyorsanız,
• Vücudunuz kaşınıyorsa,
• Boğazınız yanıyor ve öksürüyorsanız,
• Başınız ağrıyorsa,
doktora başvurmalısınız!
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Teknoloji

Pasif Evlerle 
Unutun!

Elektrik ve doğalgaz faturalarını
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Kış mevsiminin korkulu rüyası doğalgaz faturasının 
hayatınızdan sonsuza dek çıktığını, yaz boyunca 
evinizde klima dahi açmadan, hiç enerji harcamadan 
serinleyebildiğinizi düşünün. Size imkansız geliyor olabilir 
ancak pasif evlerle bu son derece mümkün. 
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P

Teknoloji

Pasif ev kavramı ilk olarak Almanya’da ortaya 
çıktı. Enerjiyi maksimum düzeyde verimli kul-
lanan pasif ev fikrinin sahibi, Doktor Wolfgang 
Feist’tir. İlk pasif ev Darmstadt Kranichstein 
ise yine Almanya’da, 1991 yılında geliştirildi. 

TÜRKİYE’DE DE ÖRNEKLERİ VAR
Özellikle yenilenebilir enerji bilincinin artma-
sıyla özellikle son 5 yıldır dünyanın pek çok 
noktasında pasif ev projeleri hayata geçi-
riliyor. Türkiye’de bu teknolojinin çok yeni 
olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Antalya, 

Gaziantep gibi pek çok şehirde bugün pasif 
evler bulunuyor. Enerji Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı pasif evlerle ilgili projeler 
geliştiriyor. Bugün olması gereken seviyeye 
ulaşamamış olsak da hem kamu hem özel 
sektör, pasif evlere ilgi gösteriyor.
Yalıtımsız binalarda içeride elde edilen ısı ya-
şam alanında tutulamıyor ve bu sebeple so-
ğuyan evi tekrar ısıtmak için devamlı yüksek 
miktarda enerji harcanıyor. Bu da faturaları 
kabartıyor. Soğutmada da durum farklı değil. 
Türkiye’de binaların metrekare başına enerji 

Pasif evlerdeki yüksek 
seviyede hava geçirmezliği 
ve yalıtımla gelen 
minimum seviyedeki ısı 
farklılığı, evlerde rutubet 
sorununun da sonsuza dek 
rafa kaldırılmasını sağlıyor.
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tüketimi yılda 300-350 kilowatt saat arasın-
da değişirken Almanya’da bu rakam 30-60 ki-
lowatt saat. Yani neredeyse 10 kat fazla enerji 
tüketiyoruz. Çalışmalar ülkemizde bu rakamın 
120 kilowatt saate düşmesini hedefliyor.  

PASİF EVİN PRİMER ENERJİ İHTİYACI 
YILDA 120 KİLOWATT SAAT
Peki sizce bir pasif ev yılda ne kadar enerji 
harcıyor? Pasif evler tüm yıl boyunca ısıtma 
ve soğutma için metrekare başına 15 ki-
lowatt/saat enerji harcayarak Almanya’daki 

ortalama enerji tüketimine dahi fark atıyor. 
Türkiye’de 300-350 kilowatt saatlik tüketimi 
göz önünde tutarsak bir pasif ev, ortalama 
bir binanın yirmide biri kadar enerji harcıyor. 
Pasif evlerin ısıtma, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma, sıcak su ve elektrik tüketimini 
tümden karşılayan primer enerji ihtiyacı ise 
yılda 120 kilowatt saat. 

KARBONDİOKSİT SALIMI DA 3 TON DAHA AZ
Pasif evler günümüzde yaşam alanlarında 
enerji verimliliğinin en temel seviyesi olarak 

10 KAT FAZLA ENERJİ 
HARCIYORUZ!

Türkiye’deki standart binalarda ısıtmanın, bizden 
çok daha soğuk ülkelere kıyasla çok daha fazla 
enerjiye mal olduğunu biliyor muydunuz? Alman-
ya’daki ortalama bir bina ile kıyaslarsak, bir bina-
da 10 kat daha fazla enerji tükettiğimizi söylemek 
mümkün. Bunun en temel sebebi ise yalıtım ek-
sikliği.



gösteriliyor. Yalıtımı gerekli kriterlere uygun olarak yapıl-
mış müstakil bir pasif evin yaptığı karbondioksit salımı 
yılda ortalama 3 ton daha az oluyor. 
Pasif evler basitçe, içinde ikamet eden bireylerin konfo-
runu, yaşam alanını minimum enerji ile ısıtıp soğutarak 
sağlıyor. Öyle ki pasif evlerde konforlu ısıtma ve soğutma 
için %90’a kadar daha az enerji yeterli gelebiliyor. Bu da 
ciddi bir tasarruf oranı. Diğer yandan, pasif ev sertifika-
sını almak da kolay bir iş değil, pasif evin Almanya’daki 
Pasif Ev Enstitüsü’nün belirlediği standartlara uygun 
olarak tasarlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Pasif ev-
ler bu alanda uzman kişiler tarafından sıfırdan tasarlanıp 
inşa ediliyor.

İŞTE BİR BİNANIN PASİF EV 
OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Peki bir pasif evin temel tasarım özellikleri nelerdir? Pasif 
ev sertifikası alması için geliştirilen bir yapının öncelikle 
cephede yüksek düzeyde yalıtım kapasitesine sahip ol-
ması şart. Bina kabuğu muhakkak hava sızdırmaz özel-
liğe sahip olmalı. Yapının pencere ve kapı sistemlerinin 
yüksek performanslı ve yalıtımlı olması gerekiyor. Ayrıca 

pasif binaların güney cephesine üç veya ikili camlı pence-
reler konulmalı. Sertifika için şart koşulan diğer özellikler 
ise yüksek verimli ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi 
ile yenilenebilir enerji sistemi entegrasyonu. Geri kaza-
nımlı havalandırma sistemi, havalandırma kaynaklı ısı 
kayıplarını önlüyor. Yenilenebilir enerji entegrasyonu ise 
güneş enerjisi gibi ekstra bir kaynak sağlıyor. 
Pasif evlerde ısı kayıplarının tamamen ortadan kaldırıl-
ması hedefleniyor. Bu amaçla kullanılacak yalıtım mal-
zemelerinin de yüksek performanslı ürünler arasından 
seçilmesi gerekiyor. Sadece dış cephe değil, binanın her 
mekanizmasında yüksek performanslı, yalıtım özellikli 
malzemeler kullanılıyor. Pasif evlerin dış cephesinde kul-
lanılacak malzemenin ısı iletkenlik değerinin metrekarede 
0,10 ile 0,15 kilowatt saat aralığında olması gerekiyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİNDEN D
 ESTEK ALINABİLİYOR
Eğer tüm kriterlere uygun ve başarılı bir pasif ev inşa 
edilirse ısı kayıpları minimuma inip hava sızdırmazlığı 

Teknoloji

TÜRKİYE’NİN TADİLATLA 
PASİF OLAN İLK VE TEK EVİ
Gaziantep Sanayi Odası tarafından tahsis 
edilen, GAP BKI ile UNDP iş birliğinde 2015 
yılında hayata geçirilen GAP Enerji Verimli-
liği Danışmanlık ve Kuluçka Merkez Binası 
da Türkiye’nin az sayıdaki pasif evlerinden 
biri. Türkiye’de tadilat görmüş bina katego-
risinde EnerPHit sertifikasına sahip ilk ve 
tek enerji etkin bina. Yapıda yılda ortalama 
% 74’lük tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.
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sağlandığı için çoğu iklimde ekstra bir ısıtma ya da so-
ğutma sistemine gerek duyulmuyor. Binanın hava sız-
dırmazlığı sayesinde evin içindeki ampul, bilgisayar hatta 
evin içinde yaşayan insanlar evi ısıtmaya yetiyor. Yine de 
genellikle sürdürülebilir enerji tiplerinden faydalanılıyor; 
çoğunlukla da güneş enerjisi panellerinden destek sağ-
lanıyor. Soğutmada ise yalıtım, genellikle yeterli oluyor.
İnşaatı tamamlanmış bir evin pasif eve dönüştürülme-
si oldukça zor. Zira pasif ev özelliği taşıması için binanın 
mimarisi de önem teşkil ediyor. Yapı öyle tasarlanmalı 
ki kışın ısınmalı, yazın serin kalmalı. Peki bu nasıl sağla-
nabilir? Pasif evlerde bunun için mimari plan ısı köprüleri 
oluşmayacak şekilde çiziliyor. Isı kaybının oluşabileceği 
yüzey alanının en aza indirilmesi için pasif evler mümkün 
olduğunda küçük, kompakt bir yapıda tasarlanıyor. Ayrı-
ca binaların güney cephelerinde gölgelendirme yapılıyor. 
Diğer yandan, yeni binalar pasif eve dönüştürülemese 
de yıkım yerine enerji verimliliğini gözeten kapsamlı bir 
tadilatla en azından EnerPHit standartlarını yakalayarak 
iyi bir yalıtım oranına ulaşmak mümkün. 

İKLİME GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEBİLİYOR
Bir pasif ev inşa ederken, binanın yükseleceği bölgedeki 
iklim koşullarının da göz önünde bulundurulması gereki-
yor. Örneğin Antalya gibi yaz-kış nispeten daha ılıman bir 
iklime sahip ancak yazın kavurucu sıcakların hakim oldu-
ğu şehirlerde pasif evlerin konforlu bir oturum sağlaması 
için daha çok soğutmaya dayalı teknikler kullanılıyor. İç 
Anadolu gibi kışların sert geçtiği iklimlerde ise ısı yalıtımı-
nın sıfıra indirildiği, ısıtma için alternatif yolların entegre 
edildiği pasif evler tercih ediliyor.
Türkiye’de, pasif ev yapı standart ve metotlarının yay-
gınlaşması için çalışan bir kurum dahi mevcut. Sıfır Enerji 
ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ülkemizde sıfır enerjili bi-
naların yaygınlaşması için çalışmalar yapıyor. SEPEV’in 
onayladığı, Türkiye’de hayata geçirilen ilk pasif ev ise 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Parkı içeri-
sindeki 375 metrekarelik alanda, 2014 yılında hayata ge-
çirdiği Ekolojik Bina ve Bilgilendirme Merkezi. 1 milyon 65 
bin TL’ye inşa edilen merkezde enerji tüketimi ve tasarruf 
hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. 
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Haberler

Meme Kanseri 
Farkındalık 

ayı olarak 
kutlanan Ekim 
ayında Eroğlu 

Giyim tüm ba-
yan çalışanla-

rımız farkın-
dalık yaratmak 

amacıyla 
pembe giydi.

Eroğlu Giyim Merkez lokasyonda 2017 yılı kıdem ödül törenini eğlenceli 
hale  getirmek adına çalışanlar arasında karaoke yarışması gerçekleştiril-
di. 7 yarışmacı ve jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen yarışmada birinci 
ve ikinci olan çalışanımıza ailecek geçirebileceği Ağva tatili hediye edildi.

Eroğlu Giyim Merkez lokasyonumuzda  
her yıl olduğu gibi bu yıl da departmanlar 
arası masa tenisi turnuvası gerçekleşti 
ve ilk üçe giren çalışanlarımıza  hediye-
leri verildi ;
1. Olan çalışanımız Tolga Ergin
2. Olan çalışanımız Cüneyt Selvi
3. Olan çalışanımız Barış Dursun 

 Aralık ayında , Eroğlu Giyim Merkez lokasyonumuzda müşteri memnu-
niyetini tüm firma çalışanları için bir iş standartı haline getirerek mev-
cut müşterilerden daha fazla verim alınması ve kayıp müşteri maliyeti-
nin minimize edilmesi hedeflenerek “ Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet 
Yönetimi  Eğitimi “ gerçekleştirilmiştir.

KARAOKE YARIŞMASI

MASA TENİSİ 
TURNUVASI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE 
ŞİKAYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

MEME KANSERİ FARKINDALIK
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Merkez lokasyon olarak engelleri ortadan 
kaldırmak adına Aralık ayı içerisinde yöneti-
cilerimiz ile birlikte “Karanlıkta Diyalog “ et-
kinliğine katıldık. Etkinlik sonrası yorumlarını 
tüm çalışanlarımız ile paylaştık.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Eroğlu Giyim olarak tüm lo-
kasyonlarımızda kıdem ödül töreni gerçekleştirdik. 10. 
15. 20. Ve 25. Yılını dolduran tüm Eroğlu Giyim çalışan-
larımıza plaket ve ödüllerini takdim ettik. 

Çorlu Fabrika çalışanlarımız arasında  
FUTBOL TURNUVASI düzenlenmiş, ilk 3 

'e giren takıma kupa takdim edilmiştir.
Turnuva katılımcıları ve tüm çalışan-
larımızın eğlenceli ve heyecanlı vakit 

geçirmesi sağlanmıştır.

Merkez lokasyonumuzda şirket içi gereksiz 
atılan mailleri en aza indirmek adına çalışanla-
rımız arasında 21 gün süren gereksiz e-posta 
takibi gerçekleştirdik. 21 gün sonunda gereksiz 
e-posta kullanan ilk 5 çalışanımız çay saatimi-
ze ev yapımı yiyecekler getirdi.

EROĞLU GİYİM YIL 
SONU PLAKET TÖRENİ

FUTBOL TURNUVASI

GEREKSİZ E POSTA

KARANLIKTA DİYALOG
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Loft Mağaza Müdürleri, Mağa-
za Müdürü Gelişim Programı 
kapsamında yer alan eğitim-

lerini tamamladı. 
1.Modül eğitimi olan Yetkinliklere 
Dayalı Mülakat Becerileri Eğitimi 
01-02 Ağustos ve 3-4 Ağustos 
tarihlerinde, 2.Modül eğitimi olan 
Temel Yönetim Becerileri eğitimi ise 
03-04 Ekim ve 12-13 Ekim tarihle-
rinde gerçekleşti.
Programın moderatörlüğünü Eğitim 
ve Gelişim Yöneticisi Ömer Selamet 
gerçekleşti. Eğitim, sunumlar, video 

gösterimi, grup çalışmaları, role play 
çalışmaları ve ön-son test gibi ye-
tişkin öğrenme metotları kullanıla-
rak interaktif katılımla gerçekleşti.

1. MODÜL: YETKİNLİKLERE DA-
YALI MÜLAKAT BECERİLERİ 
Yetkinliklere Dayalı Mülakat Beceri-
leri Eğitimi, Satış Danışmanı işe alım 
süreçlerinde doğru adayı seçebilmek 
amacıyla yetkinlik kavramının anlatıl-
dığı, işe alım süreçlerinde dikkat edil-
mesi gereken kritik konuların uygula-
malı olarak paylaşıldığı ve yoğun bir 

şekilde role play çalışmaları ile des-
teklenen bir program olarak sunuldu. 

 2. MODÜL:
TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi, 
Mağaza Müdürlerinden beklenen 
yönetsel yetkinlikleri; ilişki yönetimi, 
planlama, iş paylaşımı ve proaktif 
yaklaşımla sorun çözme becerile-
rini geliştirme amaçladı. Mağaza 
Müdürlerinin deneyimleri ile zen-
ginleşen program, yetişkin öğrenme 
metotları ile desteklendi. 

LOFT MAĞAZA MÜDÜRLERİ 
EĞİTİMDE!

Haberler
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COLIN’S ve Bestyle Magazine işbirliği ile ünlü model, oyuncu, 
blogger ve medya dünyasının tanınmış simalarının katıldığı COLIN’S 

Jeans Fest kapsamında “Dağıtıyoruz” konseptli parti düzenlendi.

JEANS FEST PARTİSİ

Sercan Bodur

Pelin Öztekin, Berk Uğuz

Can Yaman, Bestemsu Özdemir.

Alina Boz, Burak Can
Kurretulayn Matur
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ÇOCUKLU E VLERE

10 dekorasyon 
önerisi!

Dekorasyon
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Hayatınıza katılan 
bir bebek sadece 
sizi değil, evinizi de 
baştan sona yeniliyor! 
Peki dekorasyonda 
yapacağınız ufak 
değişikliklerle onun 
özgüveni sağlam 
bir kişi olmasını 
sağlayabileceğini 
biliyor muydunuz? İşte 
güvenlikten yaratıcılığa, 
evinizi onun için daha 
konforlu kılacak 10 öneri!
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Ç
Dekorasyon

Çocuk sahibi olmanın kişinin hayatını de-
ğiştirdiği söylenir. Elbette bu değişimden 
geçecek faktörler arasında bebekle yaşana-
cak evin dekorasyonu da bulunuyor. Bebeğin 
doğumu, emeklemeye ve daha sonra yürü-
meye başlaması, okula adım atması da dahil 
çocuğunuzun büyüme evrelerinde evinizde 
de belirli değişiklikler yapmanız onun güven-
lik ve konforu için çok önemli. İşte kronolo-
jik olarak sıraladığımız, çocuğunuz büyüyüp 
geliştikçe evinizin dekorasyonunu yenilerken 
göz önünde bulundurabileceğiniz 10 madde.

1- 0-3 YAŞTA ÖNCELİĞİ 
GÜVENLİĞE VERİN!
Bebeğiniz ailenize katıldı. İlk dönemde sizinle, 
daha sonra da kendi odasında yatacağını 
düşünerek iki yatakodasını da bebeği göz 
önünde tutarak dekore edin. Mesela bebeğin 
yatağını önce kendi yatağınızın yanında, ayrı 
yatmaya başlayacağında da odasına almanız 
gerektiğinizi biliyorsunuzdur. Ayrıca uyuya-
cağı yerin üstünde, yakınında hiçbir raf olma-
masına dikkat edin. Hem raf hem de üzerine 
koyacağınız şeyler onun güvenliğini tehdit 
edebilir. Emeklemeye başladığında ise kapı 
ve çekmeceler için stoperler taktırın. Eviniz 
dubleks ise ağ ve kapılarla güvenlik önlem-
lerini artırın.

2- DEKORASYONDA 2 RENGE BAĞLI KAL-
MAYIN
Bebek odası dekorasyonunda ailelerin 
düştüğü en büyük hata, bebeğin cinsiyetine 
göre pembe ya da mavi renklere bağlı kal-
maktır. Diğer yandan bebeklerin ilk yılların-
da bol renkli, eğlenceli odalarda kalmasının 
hayal gücünü ve yaratıcılıklarını desteklediği 
biliniyor. Bu sebeple bebek odası dekoras-
yonunda olabildiğince fazla renk ve hareketli 
desenler tercih edin. Yutamayacağı büyük-
lükte objeler, ışıklar odayı keyifli bir hale ge-
tirebilir.
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3- DEKORASYONDA AKILCI OLUN!
Pek çok anne babanın şikayeti, hızla büyüyen çocukları 
için birkaç yılda bir yeni mobilyalar almak zorunda kal-
maktır. Ancak bugün çocuğunuz neredeyse 18 yaşına 
gelinceye kadar tek bir mobilyayı yeterli kılacak tekno-
lojiye sahibiz. Mesela ergonomik tasarıma sahip bebek 
beşikleri bazı parçaların yer değiştirmesiyle daha büyük 
çocuklar için uygun bir yatağa dönüşüyor. Yatağın boyu 
yıl yıl uzatılabiliyor.

4- DAĞINIKLIĞA DEKORATİF ÇARE; ŞIK SANDIKLAR!
Bebeğinizin oyuncakları etrafa saçılacak. Bunun önüne 
geçmenin bir yolu yok! Yine de salonda konumlandıracağı-
nız şık bir sandık işinizi görebilir. Mutlaka bebeklere özel bir 
sandık kullanmak zorunda değilsiniz. Bebeğin tüm oyun-
caklarını alabilecek hasır ya da ahşap bir sandık çok şık gö-
rünecektir.

5- SÜSLÜ EVLERİN FEDAKAR-
LIK ETME VAKTİ GELDİ
Bebeğinizi bazen kucağınızda 
bazen de anakucağında taşı-
yacağınız için özellikle koridor 
ve kapı geçişlerini giriş-çıkışa 
engel olmayacak şekilde ferah 
tutun. Bebeğiniz büyüyüp 
evin içinde koşuşturma-
ya başladığında koridora en 
ufak obje veya süs koymanın 
imkansız olduğunu daha da iyi 
anlayacaksınız. 

6- HALILAR SALDIRIYA UĞRAMADAN KURTARILMALI
Süslü evlerin fedakarlık vakti demişken, çocuğunuz 2 ya-
şından sonra hareketlenmeye başladığında evin çok daha 
hızlı kirlendiğini fark ederek almanız gereken radikal karar-
lardan birine dikkat çekiyoruz: Şık halılara veda edin! Ma-
alesef o kıymetli halılar pastel boyalardan nasibini alacak, 
kirli ayakkabıların gazabına uğrayacak. Bu sebeple onları 
birkaç yıllığına kaldırarak yerine kir tutmayan kilimler ve 
hatta boy suyla elde yıkanabilen kıvırcık paspas kaydırmaz 
halılara merhaba demelisiniz. Aynı şekilde silinebilen duvar 
kağıtları sizin için kurtarıcı olacaktır.

7- 3-5 YAŞTA ÖZGÜVENİNİ DESTEKLEMELİSİNİZ!
3-5 yaşları arasında bebekler artık annelerinden ayrı 
bir varlık olduklarını, bir birey olduklarını özümsemiştir. 
Bu sebeple yalnız başına da bir şeyler başarabildiklerini 

onlara göstermek çok faydalı 
olacaktır. Bunun için evinizin 
salonunda ya da kendi oda-
sında ona özel bir çadır kura-
bilirsiniz. Bu çadır ona özel bir 
dünya görevi görecektir. Dış 

dünyadan ayrı bu çadırda 
kendi başına zaman ge-

çirmek hoşuna gide-
cek; kimseden yardım 
almadan, tamamen 
kendi başına yaptığı 
resimler, hamurdan 
objeler özgüvenini 

yerine getirecektir.
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Dekorasyon

Çocuklu bir evin bir numaralı kuralı ne alınırsa alınsın, 
en dayanıklı malzemeleri tercih etmektir. Kir tutmayan, 
sağlam malzemelerden şaşmayın. Hatta mümkünse bu 
dönemde dekorasyonda çok fazla para harcamamanızı, 
pahalı ürünler almamanızı öneririz!
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8- ONA SERGİ ALANI OLUŞTURUN
Yaratıcılıktan bahsetmişken, çocuğunuzun 
yaptığı resim ve diğer eserleri tozlu dolap-
lara kaldıranlardan olmadığınızı umuyoruz. 
Evinizde bir odanın duvarının bir kısmını, hiç 
olmazsa buzdolabının üstünü onun eser-
lerine ayırın ve o alanda bunları sergileyin. 
Ortaya koyduğu işlerin görülmeye değer ol-
duğunu ona hissettirin. Bunun için duvarın 
bir kısmını farklı bir renkte boyayabilir, bunun 
ona özel bir alan olduğunu belirtebilirsiniz. Bir 
diğer yaratıcı fikir ise kara tahta boyalarıdır. 
Odasındaki bir duvarın bir kısmını kara tahta 
boyasıyla boyayabilirsiniz. Bu alan onun 
hünerlerini sergileyeceği, ona özel bir alan 
olacak.

9- ÇOCUĞUNUZ YEMEK YEMİYORSA...
Çocuklu evlere özel dekorasyon önerilerinin 
hepsi çocukların mutluluğu için olacak değil 
elbette! Yemek yeme sorunu yaşayan çocuk-
lara yönelik önerimiz, yemek yenen bölümün 
ya da yemek odasının onlara özel bir alana 
dönüştürülmesi. Mesela yemek masasının 

etrafındaki mobilyaların üstüne, raflara onun 
sevdiği oyuncaklar ve kitapları yerleştirilebilir. 
Hiç fark etmeyebilirsiniz ancak çocuğunuz o 
alanda daha çok vakit geçirmek isteyecek, bu 
da o bölgeyle özdeşleştirdiği negatif yemek 
yeme algısını pozitife çevirerek yemek saat-
lerinizin daha kolay geçmesini sağlayacak.

10- AİLECEK DAHA ÇOK 
VAKİT GEÇİRMENİN SIRRI
Pek çok ebeveynin sorunu çocuklarının asla 
yalnız kalmak istememesiyken bunun çö-
zümünün çadır kurmak olduğunu söylemiş-
tik. Diğer yandan, çocuğunuz içine kapanık 
bir yapıya sahipse ve devamlı yalnız kalmak 
istiyorsa dekorasyonda yapacağınız birkaç 
değişiklikle onu aile alanına çekebilirsiniz. En 
çok resim yapmayı mı seviyor? Salona ona 
özel bir resim çizme masası koyun. Odasın-
dakinden çok daha güzel ve gösterişli olma-
sına dikkat edin. Müzik aletleriyle oynamayı 
mı seviyor? Salonda da bunu yapabilmesine 
izin verin. Böylece ailecek daha çok vakit ge-
çirebileceksiniz.
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Bulmacanın çözümünü erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com adresine 27 Nisan 2018 Cuma'dan itibaren gönderen  

10. çalışanımıza, Colin's mağazalarında kullanılmak üzere 250 TL tutarında alışveriş çeki hediye!
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*Sadece Eroğlu Holding ve bağlı şirket çalışanları için geçerlidir.
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